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● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα 
● Να ενδιαφερθούν οι πολιτικοί 
● Απαιτούμε πρόσβαση 

Καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων των 
χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και της νότιας 
Καρδίτσας είναι να υπάρξει επιτέλους πρόσβα-
ση, βατότητα, να μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτο-
κίνητο όλες τις μέρες του χρόνου, στο τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού 
Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. 
Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατα-
σκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρό-
σβαση! Να αρθεί ο αποκλεισμός! 

Με προσοχή μεγάλη παρατηρούμε κάθε μέρα 
μήπως δούμε κάποιον, απ’ τους εκλεγμένους σε 
όλα τα επίπεδα του νομού μας, να ενδιαφερθεί, 
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● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα – Τριφύλλα
● Ερώτηση στη Βουλή της βουλευτού κ. Σκόνδρα
● Στη Νομαρχία οι φορείς μας με κ. Ταλιαδούρο 

Επιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, 
Ευρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρ-
χεται ο οδικός άξονας Καρπενησίου 

– Λίμνης Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκλη-
ρωθεί και αυτό θα γίνει με τη χρηματοδότηση 
του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος από 
Νεράϊδα (διασταύρωση) μέχρι τα Γιαννου-
σέϊκα Καροπλεσίου (2 χλμ. πρίν). Περίπου 
5 χλμ απόσταση. Εάν διατεθεί μια τελευταία 
πίστωση περίπου 900.000 €, ο οδικός άξονας 
ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος του, από 
το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προτεραιό-

Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και  
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού  
άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου 

δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 Συνέχεια στη σελίδα 4  Συνέχεια στη σελίδα 5

 Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις
προς την Εφημερίδα μας

Αν  και  πάλι  φέτος  το  καλοκαίρι  οι  ενισχύσεις  για  την  
Εφημερίδα  μας  σημείωσαν  αριθμό  ρεκόρ  και  σας  

ευχαριστούμε  όλους  θερμά, πολλοί  αναγνώστες  μας  
δεν  έδωσαν  την  συνδρομή  τους. Το  λέμε  αυτό  γιατί  η  
εφημερίδα  μας  πάει  σε  πάνω  από  1.000  αναγνώστες. 
Παρακαλούμε  πολύ  να  δώσουμε  και  οι  υπόλοιποι  την  
συνδρομή  μας (έστω  5  ευρώ, ότι  μπορεί  ο  καθένας) 
γιατί  η  ταχυδρομική  ατέλεια  κόπηκε  και  το  κόστος  
έκδοσης  ανέβηκε  δυσβάσταχτα. 
   Όλες  οι  ενισχύσεις  αναλυτικά  στη  σελίδα: 12

 Ο ΕΟΣ Καρδίτσας το καλοκαίρι 
ήρθε πάλι στο χωριό μας 

Ο  δραστήριος  Ορειβατικός  Σύλλογος  Καρδίτσας  
μας  έκανε  την  τιμή  να  έρθει  και  πάλι  φέτος  

στο  χωριό  μας  και  μάλιστα  για  δυο  μέρες. Το  Σάβ-
βατο  10.8.13  πήγαμε  στην  Σπηλιά  του  Πατριάρχη, 
στην  Κοκκινόβρυση  και  την  Κυριακή  11.8.13 κάναμε  
πεζοπορία  στο  μονοπάτι  που  μέσω  ΑηΛιά  οδηγεί  
στην  κορυφή  της  Μάρτσας.  

      Περισσότερα  στη  σελ. 6 & 11

Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου

Με  μεγάλη  επιτυχία  έγινε  και  φέτος  ο  
ετήσιος  Χορός  του  Συνδέσμου  Αποδήμων  
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου, το  Σάββατο  

17 Αυγούστου  2013, το  βράδυ  στην πλατεία  του  
Σαρανταπόρου  Νεράϊδας.

    Περισσότερα  στη  σελ. 6  

 Ο Σύλλογος και η 
Εφημερίδα μας εύχο-
νται στους απανταχού 
Νεραϊδιώτες και φίλους 
του χωριού και του 
Συλλόγου μας 
Καλό Χειμώνα 

 Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Με  μεγάλη  επιτυχία  έγινε  και  φέτος  ο  ετήσιος  
Χορός   του  Εξωραϊστικού & Μορφωτικού  

Συλλόγου  Νεράϊδας, την  Παρασκευή  16  Αυγούστου  
2013, το  βράδυ  στην  κεντρική  πλατεία  του  χωριού   
μας.   Περισσότερα  στη  σελ. 10

Επίσκεψη του βουλευτή Καρδίτσας Σπ. 
Ταλιαδούρου   στο χωριό μας 

Το  χωριό  μας  επισκέφθηκε  ο  βουλευτής  του  νομού  
μας  Καρδίτσας  Σπύρος  Ταλιαδούρος  το  Σάββατο  

24.8.13, όπου  έγινε  συζήτηση  για  όλα  τα  ζητήματα  
του  χωριού  μας, ιδίως  για  τους  δρόμους (που  πρότεινε  
να  γίνει  συνάντηση  στη  Νομαρχία) και  τον  ιατρό.

     Περισσότερα  στη  σελ. 4 & 10

 Φθινοπωρινό τοπίο περιοχής του χωριού μας… το φαράγγι στο Μέγα Γεφύρι 
όπως φαίνεται από τη ράχη «Κόκοτου»… εκεί που ο Μέγδοβας σβήνει τις πλα-
γιές της Μάρτσας και του Φλίσιου το Στεφάνι… τοπίο απόλυτης άγριας φυσικής 

ομορφιάς… ιδίως αυτή την εποχή με τις χίλιες αποχρώσεις των φύλλων… 

www.neraida-dolopwn.com 
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επι-
σκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για 
τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. 
Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστο-
σελίδας μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 

www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το 
χωριό μας! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλ-
νοντας υλικό (παλιές και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας εδώ και πάνω από 
ένα χρόνο είναι χωρίς γιατρό. Ζούμε στο κέντρο 

των Αγράφων και απαιτούμε από τους εκλεγμένους 
μας όλων των επιπέδων να φροντίσουν ώστε να 
επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό 
Ιατρείο Νεράϊδας!

 Επίσκεψη της βουλευτού Καρδίτσας  
Ασ. Σκόνδρα  στο χωριό μας 

Το  χωριό  μας  επισκέφθηκε  η  βουλευτής  του  
νομού  μας  Καρδίτσας  Ασημίνα  Σκόνδρα  την  

Παρασκευή  2.8.13, όπου  έγινε  συζήτηση  για  όλα  τα  
ζητήματα  του  χωριού  μας, ιδίως  για  τους  δρόμους  
και  την  επόμενη  ημέρα  έκανε  ερώτηση  στη  Βουλή  
για  το  τμήμα  Νεράϊδα - Τριφύλλα. 

   Περισσότερα  στη  σελ. 5

Επίσκεψη  του Δημάρχου Καρδίτσας 
Κ. Παπαλού  στο χωριό μας 

Το  χωριό  μας  επισκέφθηκε  ο  Δήμαρχος  του  
καλλικρατικού  δήμου  μας  Καρδίτσας  Κώστας  

Παπαλός  με  συνεργάτες  του  την  Παρασκευή  23.8.13, 
όπου  στη  Λαϊκή  Συνέλευση  που  έγινε  απάντησε  σε  
ερωτήσεις  χωριανών  μας  για  όλα  τα  ζητήματα  που  
μας  αφορούν.  Περισσότερα  στη  σελ. 7  & 10 

 Το Αντάμωμα του Συλλόγου 
Μεγαλάκκου

Με  μεγάλη  επιτυχία  έγινε  και  φέτος  το  ετήσιο  Αντά-
μωμα  του  Συλλόγου  Μεγαλάκκου, την  Κυριακή  18  

Αυγούστου  2013 (την  πρώτη  Κυριακή  μετά  το  Δεκαπε-
νταύγουστο), στους  Αγίους  Αποστόλους  του  Μεγαλάκ-
κου  Νεράϊδας.

    Περισσότερα  στη  σελ. 9

Όποιος δεν τακτοποιήσει την συνδρομή του
μέχρι 31.10.13 δεν θα λάβει το επόμενο

φύλλο της Εφημερίδας μας

Απόφαση  της  Γ. Σ. του  Συλλόγου  μας  είναι  να  
κοπεί  η  Εφημερίδα  σε  όσους  δεν  πληρώνουν  

την  συνδρομή  τους, γιατί  όπως  τονίζουμε  συνεχώς  
τα  έξοδα  είναι  δυσβάσταχτα  ιδίως  τα  ταχυδρομικά. 
Έτσι  όποιος  δεν  πλήρωσε  ακόμα  την  συνδρομή  
του  και  θέλει  να  λαβαίνει  την  εφημερίδα  με  το  
ταχυδρομείο  στο  σπίτι  του, πρέπει  το  αργότερο  
μέχρι  την  31η  Οκτωβρίου  2013  να  είναι  ταμιακώς  
εντάξει.
   Περισσότερα  στη  σελ. 7

 Ο Βιολογικός Καθαρισμός  
Σαρανταπόρου 

λειτουργούσε το καλοκαίρι; 

Τον  Αύγουστο  διερχόμενοι  τη  γέφυρα  στον 
«Άμπλα» η  βρωμερή  μυρωδιά  ήταν  αποπνικτική. 
Εκτός  αυτού  φαίνονταν  στο  έδαφος  βρωμερά  λύ-

ματα  να  κυλάνε  πρός  το  ποτάμι  δίπλα. Όλοι  ζητάμε  να  
αποκατασταθεί  τάχιστα  η  βλάβη  του  Βιολογικού  ώστε  
να  λειτουργεί  σωστά  και  να  μην  μολύνεται  το  περιβάλ-
λον  και  ιδίως  το  ποτάμι  μας  ο  Μέγδοβας.

   Περισσότερα  στη  σελ. 6  &  13

Εργασίες  στο  χώρο 
του  Κοιμητηρίου  Νεράϊδας

Αυτές  τις  μέρες  τσιμεντοστρώνονται  οι  διάδρο-
μοι  από  την  είσοδο  προς  το Οστεοφυλάκιο  και  

προς  τον  Ι. Ν. Ταξιαρχών. Όποιος  έχει  την  ευχαρί-
στηση  ας  προσφέρει  ότι  μπορεί  για  να  ολοκληρω-
θούν  οι  εργασίες  για  τον  εξωραϊσμό  του  χώρου  
του  Κοιμητηρίου  του  χωριού  μας. Όποιος  επίσης  
θέλει  να  μάθει  οτιδήποτε  γι  αυτά  ας  μιλήσει  με  τον  
Τρύφωνα  Καστρίτση  στο  τηλ. 697 7250896.        Όλες  
οι  προσφορές  αναλυτικά  στη  σελίδα: 11 
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Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:

Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδή-

ποτε τις απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, 

ούτε τους δεσμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο 

email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:

Αν. Χαλκιόπουλος

Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800

www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com

 ΔωρΕΑ ΣΤιΣ ΕκκληΣιΕΣ μΑΣ 
Ο λουκάς Σπινάσας του Ιωάννου, προσέ-

φερε το ποσό των 200 ευρώ στις εκκλησίες του 
χωριού μας. Τα 100 ευρώ για τις ανάγκες του 
ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και τα άλλα 100 
ευρώ για τις ανάγκες της ι. μ. Γεννήσεως Θε-
οτόκου Νεράϊδας, του Μοναστηριού μας.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά τον Δωρητή.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ  
ΒΑΓΓΕλη Δ. ΘΑΝου 

Τα αδέλφια Θάνου, η λίνα, η Περσεφόνη, 
ο Γιώργος και ο Νίκος Θάνος, προσέφεραν το 
ποσό των 150 ευρώ, για τις ανάγκες του ι. Ν. 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του αδελ-
φού τους Βαγγέλη Θάνου.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

ΠροΣφορΑ ΣΤοΝ ι. Ν. ΑΓ. ΓΕωρΓιου 
ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Η Ελένη κουσάνα – Θεοχάρη, (κόρη των 
αείμνηστων Ευανθίας και Γιώργου Κουσά-
να), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις 
ανάγκες του ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμην της νύφης της Αικατερίνης η. κου-
σάνα. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ  
ουρΑΝιΑΣ Γ. ΠλΑΤΣιουρη 

Ο Γεώργιος Πλατσιούρης του Κων/νου, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανά-
γκες του ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνή-
μην της συζύγου του ουρανίας Πλατσιούρη. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΣΤοΝ ι. Ν. ΑΓ. ΓΕωρΓιου 
ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Ο Γιάννης Δήμος, γιός της Βασιλικής και 
του αείμνηστου ταχυδρόμου Δημητρίου Δήμου, 
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για τις ανά-
γκες του ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

ΠροΣφορΑ υΠΕρ ι. Ν. κοιμηΣΕωΣ 
ΘΕοΤοκου ΣΑρΑΝΤΑΠορου 

Οι αδελφοί Γιάννης και ηλίας Δημ. Δήμου, 
προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (πενήντα 
ευρώ), υπέρ του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Σαρανταπόρου, εις μνήμην των εξαδέλφων 
τους: Χρήστου κων. Τσιτσιμπή, Σεραφείμ 
και Δημητρίου Στεφάνου Τσιτσιμπή.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενορίας Σα-
ρανταπόρου τους ευχαριστεί για την προσφο-
ράν των.

 ΠροΣφορΑ ΓιΑ ΒρυΣη  
ΣΤΑ ΣΑρΑΝΤΑΠορΑ 

Η Ελισάβετ Παπαδάκη – καραμέτου 
προσέφερε στο Σύλλογο το ποσό των 50 ευρώ 
για την κατασκευή της βρύσης στη μνήμη της 
Ελένης Σ. Παπαδάκη. 

ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ  
ΑλΕξΑΝΔρΑΣ Δ. κΑρΑμΕΤου 

ο Δημήτριος καραμέτος του Ιωάννη, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
323), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην της 
συζύγου του Αλεξάνδρας Δ. καραμέτου.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ  
ΓιΑ Το μοΝΑΣΤηρι μΑΣ 

Η Γιαννούλα σύζυγος Νικολάου μακρή 
από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ, εις μνήμην του γαμπρού της Αν-
δρέα κωστόπουλου (που πέθανε πρόσφατα 
στην Αμερική όπου ήταν εγκατεστημένη η 
οικογένειά του), για τις ανάγκες της ιεράς 
μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 
(Νεράϊδας).

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ  
ΑΘΑΝΑΣιου ΑΝυφΑΝΤη 

Εις μνήμην του Αθανασίου Ανυφαντή 
(του οποίου τα οστά μεταφέρθηκαν στο 
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας στις 5.8.13), η σύ-
ζυγος Δάφνη και τα τέκνα Ελένη και Χρι-
στίνα, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 325), για εργασίες στο κοιμη-
τήριο Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΓιΑ ΤηΝ ΕφημΕριΔΑ 
μΑΣ 

ο Χριστόδουλος κατσούλης, γυιός του 
αείμνηστου Μητράκου, που είναι εγκατε-
στημένος με την οικογένειά του στον Κανα-
δά, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 405), για την εφημερίδα μας «Τα Χρο-
νικά της Νεράϊδας – Δολόπων».

Η Συντακτική Επιτροπή & το Δ. Σ. του 
Συλλόγου μας τον ευχαριστούμε θερμά.

 ΔωρΕΑ ΣΤο μοΝΑΣΤηρι ΝΕρΑϊΔΑΣ 
Ο Νίκος μακρής του Χρήστου από το 

Μεγαλάκκο, την ημέρα του πανηγυριού 
8.9.13 όπως κάθε χρόνο, έκανε και φέτος 
Δωρεά το ποσό των 100 ευρώ, για τις ανά-
γκες της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου 
Νεράϊδας.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά τον Δωρητή.

 ΠροΣφορΑ ΣΤοΝ ΣυλλοΓο ΝΕρΑϊΔΑΣ 
Ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος Χαλάτσης του κων/νου, 

που από την άνοιξη λειτουργεί νέο κατάστημα στη Νεράϊδα, και 
είχε αναλάβει φέτος τα φαγητά – ποτά για την διοργάνωση του 
χορού μας, προσέφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των 300 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 417), για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς 
και για την ποιότητα των προσφερομένων εδεσμάτων και την 
άψογη εξυπηρέτηση όλων. 

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νε-
ράϊδας. 

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ ΤΑκη ρ. ΒουλΓΑρη 
 Εις  μνήμην  του  αείμνηστου  αγαπητού  χωριανού  μας  

Τάκη  ρ. Βούλγαρη, η  αδελφή  του  Ειρήνη  και  τα  άλλα  
αδέλφια  του  προσέφεραν  μεγάλο  χρηματικό  ποσό  για  τις  
ανάγκες  των  ιερών  Ναών  Αγ. Δημητρίου  και  Αγ.  Γεωργίου  
Νεράϊδας.

    Το  Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο  Νεράϊδας  ευχαριστεί  
θερμά  για  την  προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ ΒΑΓΓΕλη Δ. ΘΑΝου
Οι καφέδες που ήπιαν οι χωριανοί μας σε όλα τα καφενεία 

μόλις απόλυσε η εκκλησία την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013, 
προσφέρθηκαν μερίμνη του γυιού του Δημήτρη Θάνου, εις 
μνήμην του πατέρα του αείμνηστου αγαπητού χωριανού Βαγ-
γέλη Δ. Θάνου που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. 

Αιωνία του η μνήμη του. 

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ ουρΑΝιΑΣ Γ. ΠλΑΤΣιουρη
Ο Τσιρίγκας Ταξιάρχης του Γεωργίου από τον Κλειτσό, 

προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 200), για την εφη-
μερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» εις μνήμην 
της αδελφής του ουρανίας συζύγου Γεωργίου Κ. Πλατσιού-
ρη.

Αιωνία η μνήμη της. 

 ΔωρΕΑ ΓιΑ ΕρΓΑ ΕξωρΑϊΣμου 
Του κοιμηΤηριου ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Ο Θέος Γεώργιος του Ιωάννου από Γερμανία (μπατσανάκης 
του Τρύφωνα Καστρίτση), προσέφερε το ποσό των 300 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 337), για τις εργασίες εξωραϊσμού του Κοιμητη-
ρίου Νεράϊδας, εις μνήμην των Γονέων του και του αδελφού 
του Βασιλείου Θέου.

Ευχαριστούμε θερμά για την δωρεά. 

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ ουρΑΝιΑΣ 
κΑι ΔημηΤριου ΠλΑΤΣιουρη

Ο λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 332), για τις ανάγκες του ιερού Ναού Αγ. Γεωργί-
ου Νεράϊδας, εις μνήμην της ουρανίας (συζύγου του Γεωργί-
ου Πλατσιούρη) και του Δημητρίου Πλατσιούρη.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ λΕΝιωΣ η. Δημου 
Η οικογένεια Ανθούλας και Βαγγέλη Θάνου, προσέφεραν 

το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην της θείας τους Ελένης (λε-
νιώς) Δήμου, για τις ανάγκες του ιερού Ναού Αγίου Γεωργί-
ου Νεράϊδας. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

 ΔωρΕΑ ΓιΑ ΕρΓΑ ΕξωρΑϊΣμου 
Του κοιμηΤηριου ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Ο καστρίτσης Τρύφων, προσέφερε το ποσό των 700 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 336), για τις εργασίες εξωραϊσμού του Κοιμητηρί-
ου Νεράϊδας, εις μνήμην του πατρός του Δημητρίου και του 
αδελφού του κωνσταντίνου πεσόντες το 1947, της μητρός 
του Αθηνάς και του αδελφού του Αποστόλη που απεβίωσαν 
κατά τα έτη 1997 και 2004. 

Αιωνία η μνήμη τους.

 ΠροΣφορΑ ΕιΣ μΝημηΝ λΕΝιωΣ η. Δημου 
Τα αδέλφια Ευτέρπη και Βασίλης καραμέτος, παιδιά των 

αείμνηστων Ταξιαρχίας και Νικολάου Β. Καραμέτου, προσέφε-
ραν το ποσό των 60 ευρώ, εις μνήμην της Ελένης (λενιώς) 
Δήμου, για τις ανάγκες του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νε-
ράϊδας. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

 ΕυΧΑριΣΤηριο
Ως υπεύθυνος της αιμοδοσίας του Συλλόγου 

Αποδήμων Σαρανταπόρου, αισθάνομαι την υποχρέ-
ωση να ευχαριστήσω τους εκδότες της εφημερίδας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» για την μό-
νιμη παραχώρηση στήλης αιμοδοσίας χωρίς καμία 
επιβάρυνση. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι για μας 
πολύ σημαντική διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο τόσο 
αποτελεσματικό που να αφορά στην υπενθύμιση 
και στην γνωστοποίηση του πολύ σπουδαίου έργου 
των τραπεζών αιμοδοσίας.

Εύχομαι καλή συνέχεια, όχι μόνο στο θέμα της 
αιμοδοσίας αλλά και στην πολύτιμη ενημέρωση 
που προσφέρετε στους αναγνώστες σας για τα θέ-
ματα των χωριών μας.   Με εκτίμηση

Δημήτριος Γιαννουσάς. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Φώτης και η Καλλιόπη (Πόπη) 
Μητσάκη, (κόρη της Ελένης και του 
Βασίλη Μητσάκη (εγγονή του αεί-
μνηστου Σεραφείμ Μητσάκη), απέ-
κτησαν κοριτσάκι, την Δευτέρα 19 
Αυγούστου 2013, στην Αθήνα όπου 
διαμένουν.
● Η Σοφία και ο Γιώργος Βούλ-
γαρης, γυιός της Αγγελικής και 
του αείμνηστου Δημήτρη Βούλγαρη 
(εγγονός της Βιργινίας και του αεί-
μνηστου Γιώργου Βούλγαρη), απέ-
κτησαν κοριτσάκι, την Τετάρτη 21 
Αυγούστου 2013, στην Αθήνα όπου 
διαμένουν.
● Η Στέλλα και ο Γιάννης Γάκης, 
γυιός της Γεωργίτσας και του αεί-
μνηστου Θωμά Γάκη από τα Σαρα-
ντάπορα, απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί, αγοράκι, την Πέμπτη 4 Ιου-
λίου 2013. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Η Σοφία και ο Σπύρος Μακρής, 
γυιός της Γιαννούλας και του Νίκου 
Μακρή από το Μεγαλάκκο (εγγονός 
του Σπύρου Δήμου), βάπτισαν το 
αγοράκι τους, με το όνομα Κωνστα-
ντίνος, την Κυριακή 7 Ιουλίου 2013, 
στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊ-
δας. 
● Ο Κώστας και η Μαρία Σκού-
ρου, κόρη του Δημήτρη και της Βα-
σιλικής Βούλγαρη – Σκούρου (εγγο-
νή της Βιργινίας και του αείμνηστου 
Γιώργου Βούλγαρη), βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους, με το όνομα Δήμη-
τρα, το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013, 
στα Ψαχνά Ευβοίας όπου και διαμέ-
νουν.
● Ο Νίκος και η Βιργινία Βούλγα-
ρη - Αναστασιάδη, κόρη της Αγγε-
λικής και του αείμνηστου Δημήτρη 
Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και 
του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη), 

βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το 
όνομα Αγγελική, το Σάββατο 8 Ιου-
νίου 2013, στην Αθήνα (Καλλιθέα) 
όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ 
● Η Αλεξάνδρα Βούλγαρη, κόρη 
της Ευαγγελίας και του Γιώργου 
Βούλγαρη (εγγονή της Αλέξως και 
του αείμνηστου Ρίζου Βούλγαρη) και 
ο Παναγιώτης Φαρμάκης από την 
Καρδίτσα, παντρεύτηκαν το Σάββα-
το 22 Ιουνίου 2013, στον Ι. Ν. Αγ. 
Δημητρίου στην Καρδίτσα όπου και 
διαμένουν.
● Η Όλγα Θάνου, κόρη της Πόπης 
και του Νικολάου Θάνου (εγγονή 
των αείμνηστων Όλγας και Γιώργου 
Θάνου) και ο Γιώργος Δούβρος 
από την Αθήνα παντρεύτηκαν το 
Σάββατο 29 Ιουνίου 2013, στην Αθή-
να όπου και διαμένουν.
● Η Ματίνα Καραμέτου, Ψυχία-
τρος, θυγατέρα του Δημητρίου Κα-
ραμέτου Προέδρου Εφετών ε. τ. και 
της Οδοντιάτρου Σταυροπούλου Ιω-
άννας, και ο Ακίνδυνος Γκίκας επί-
σης Ψυχίατρος καταγόμενος από την 
Μυτιλήνη, παντρεύτηκαν το Σάββα-
το 31 Αυγούστου 2013, στην Αθήνα, 
στο Διόνυσο όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε η Μαρία Σπανού, σύζυ-
γος του αείμνηστου Ευαγγέλου Σπα-
νού και μητέρα της Παναγιούλας, 
της Ντίνας, της Στέλλας, της Λίτσας, 
της Ελευθερίας, του Γιώργου και του 
αείμνηστου Κώστα, την Τετάρτη 3 
Ιουλίου 2013, σε ηλικία 94 ετών, 
στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊ-
δας όπου έγινε και η κηδεία την επο-
μένη.

● Πέθανε ο Δημήτρης (Τάκης) 
Βούλγαρης, γυιός της Αλεξάνδρας 
(Αλέξως) και του αείμνητσου Ρίζου 
Βούλγαρη, και αδελφός της Βασιλι-
κής, της Ειρήνης, του Γιώργου και 
της Κωσταντίας, την Παρασκευή 12 
Ιουλίου 2013, σε ηλικία 51 ετών, 
στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την 
επομένη στη Νεράϊδα. 
● Πέθανε ο Βαγγέλης Θάνος, σύ-
ζυγος της αείμνηστης Όλγας, γυιός 
των αείμνηστων Περσεφώνης και 
Δημητρίου Θάνου, και πατέρας του 
Δημήτρη και των αείμνηστων Περ-
σεφώνης και Κώστα, την Κυριακή 
14 Ιουλίου 2013, σε ηλικία 81 ετών, 
στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Αγορή Βουρλιά, σύζυ-
γος του Ηλία Βουρλιά και μητέρα της 
Όλγας, του Ντίνου και του Σωτήρη, 
την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013, σε 
ηλικία 91 ετών, στην Αθήνα όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη στο 
Κοιμητήριο Ηλιούπολης.
● Πέθανε ο Θωμάς Γάκης, σύζυ-
γος της Γεωργίτσας, γυιός των αεί-
μνηστων Παρασκευής (Τσιβώς) και 
Λάμπρου Γάκη, και πατέρας του Λά-
μπρου, της Ρούλας, της Λιάνας και 
του Γιάννη, την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 
2013, σε ηλικία 89 ετών, στα Σαρα-
ντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε ο Γιώργος Λυρίτσης, 
σύζυγος της Αλεξάνδρας, γυιός των 
αείμνηστων Σταυρούλας και Νίκου 
Λυρίτση, και πατέρας του Νίκου, του 
Νεκτάριου (Ρούλη), της Πηνελόπης 
(Πόπης) και του Φώτη, την Παρα-
σκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013, σε ηλικία 
75 ετών, στις Θερμοπύλες Λαμίας 
όπου διέμενε και η κηδεία έγινε στη 
Νεράϊδα την επομένη.
● Πέθανε ο Αντρέας Κωστόπου-
λος, σύζυγος της Κωνσταντίας Δή-
μου (γαμπρός του Σπύρου Δήμου), 

την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, σε ηλικία 
65 ετών, στην Αμερική όπου διέμενε 
και κηδεύτηκε στην γενέτειρά του το 
Καπελέτο της Ηλείας.
Θερμά Συλλυπητήρια. 

ΕΠΙΤυχΙΕΣ 
● Η Αθηνά Σπανού, κόρη της Βού-
λας και του Γιάννη Σπανού (εγγονή 
του Νίκου Σπανού και της αείμνη-
στης Αθηνάς), πέτυχε στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕ), στο τμήμα Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας, στην Αθήνα.
● Ο Νίκος Σπανός, γυιός της Βού-
λας και του Γιάννη Σπανού (εγγονός 
του Νίκου Σπανού και της αείμνη-
στης Αθηνάς), πέτυχε στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο 
τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, στον Πειραιά. 
● Η Χρύσα Καραμέτου, κόρη της 
Γεωργίας (Γωγώς) και του Δημήτρη 
Καραμέτου (εγγονή του Νίκου Κα-
ραμέτου και της αείμνηστης Βασιλι-
κής), πέτυχε στα ΤΕΙ Καρδίτσας, 
στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφί-
μων, στην Καρδίτσα.
● Η Κατερίνα Δημητριάδου, κόρη 
της Αθηνάς Γάκη και του Σταμάτη 
Δημητριάδη, εγγονή του Κωνσταντί-
νου Ι. Γάκη και της Ζωζώς Γάκη πέ-
τυχε στο Τμήμα της Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, στη Θεσσαλονίκη.
● Ο Βασίλειος Θάνος, γιός της Φω-
τεινής και του Κων/νου Θάνου (εγ-
γονός της Βάσως και του μακαρίτη 
Γιώργου Θάνου), πέτυχε στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα 
Οικονομικής και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, στην Αθήνα. 
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. 

 ΠηρΕ ΠΤυΧιο
Ο Δημήτριος καραμέτος του Ιωάννη Καραμέτου και της Νί-
κης Καλτσή από την Κορίτσα Κλειτσού, που διαμένει στον 
Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, πήρε το Πτυχίο του Τμήματος 
Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος στις 
2.10.2012.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

 ΣυΓΧΑρηΤηριΑ 
Η κατερίνα Δημητριάδου, εγγονή του Κωνσταντίνου Ι. Γάκη 
και της Ζωζώς Γάκη, κόρη της Αθηνάς Γάκη και του Σταμάτη 
Δημητριάδη, συμμετείχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2013 και 
πέρασε με επιτυχία στο Τμήμα της φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και μια ζωή γεμάτη επιτυχίες!

Ο παππούς και γιαγιά 
Κωνσταντίνος και Ζωζώ Γάκη.

 ΕυΧΑριΣΤηριο 
οι φορείς του χωριού 
μας ευχαριστούν θερμά 
τους χωριανούς μας που 
με δική τους πρωτοβου-
λία και προσωπική εργα-
σία βοήθησαν οικονομι-
κά να γίνουν τα τεχνικά 
έργα ώστε να φύγουν 
έξω τα νερά στο τμήμα 
από Αγ. Παρασκευή έως 
το Διασελάκι του δρόμου 
Νεράϊδα – Σωτήρως – 
κουκέϊκα. 

 Ευχαριστήριο 
ο Εξωραϊστικός & μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας και οι 
άλλοι φορείς του χωριού μας ευχαριστούν θερμά την Ευαγγε-
λία σύζυγο του Θεόδωρου κατσούλη που με δική της πρω-
τοβουλία, δαπάνες και εργασία πολύωρη έβαψε με χρώμα τα 
γράμματα στο ηρώο Πεσόντων χωριανών μας τα οποία είχαν 
από την πολυκαιρία ξεθωριάσει και δεν διαβάζονταν. Χίλια ευ-
χαριστώ απ’ όλους μας ευχόμενοι οι πράξεις αυτές να είναι πα-
ραδείγματα προς μίμηση. 

 ΠηρΕ ΠΤυΧιο 
Ο Γεώργιος Βήτας, γυιός του Βασίλη (Λάκη) και της Δήμη-
τρας Κατσούλη – Βήτα (εγγονός της Αγορής και του Νίκου Κα-
τσούλη), πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Δημόσιας υγείας 
των ΤΕι Αθηνών.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

 ΠηρΕ ΠΤυΧιο 
Η Γεωργία Βούλγαρη, κόρη της Αγγελικής και του Λάμπρου 
Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου 
Βούλγαρη), πήρε τον Ιούνιο 2013, το πτυχίο της από το Παιδα-
γωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δασκάλα). 
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

 ΕυΧΑρΙΣΤΗρΙΟ 
ο Εξωραϊστικός & μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας καθώς 
και όλοι οι χωριανοί μας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά και 
μέσα από την εφημερίδα μας τα εγγόνια του λιάκου καρα-
μέτου, τον ηλία και τον φραγκίσκο, που φέτος το καλοκαίρι 
με την παραδοσιακή δημοτική κομπανία τους έπαιξαν εντελώς 
αφιλοκερδώς το καλοκαίρι πολλά βράδια στα καφενεία του χω-
ριού μας, στη μουσική βραδιά στην πλατεία αλλά ιδίως που με 
δική τους πρωτοβουλία πήγαν και έπαιξαν στο εξωκλήσι Σωτή-
ρος την ημέρα του πανηγυριού, όπου γλεντήσαμε χορεύοντας 
με την ψυχή μας. Χίλια ευχαριστώ απ’ όλους μας ευχόμενοι και 
του χρόνου να ξανακάνουν το ίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινω-
νικά από 10 Σεπτεμβρίου 
2013 και μετά θα δημοσι-
ευτούν στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας που θα 
κυκλοφορήσει πρίν τα Χρι-
στούγεννα.

 Βρύση στα Τσιτσιμπαίικα 
● Ο Στέφος Σερ. Τσιτσιμπής, κατέθεσε το 

ποσό των 200 ευρώ, για την βρύση στα Τσιτσι-
μπαίικα, στη μνήμη των τέκνων του καθώς και 
των λοιπών κεκοιμημένων συγγενών. 

● Οι Ευγενία, κώστας, φώτης και Δήμη-
τρα λάμπρου Τσιτσιμπή, κατέθεσαν το ποσό 
των 200 ευρώ, για τη βρύση στα Τσιτσιμπαίικα, 
στη μνήμη των κων/νου, Δημητρούλας, Χρή-

στου και λάμπρου Τσιτσιμπή. 
● Ο κώστας ιωαν. Τσιτσιμπής, κατέθεσε 

το ποσό των 50 ευρώ, για τη βρύση στα Τσιτσι-
μπαίικα, στη μνήμη της κόρης του και των γο-
νιών του. 

Η ομάδα πρωτοβουλίας:
φώτης Τσιτσιμπής 6976952802 
ηλίας Στ. Τσιτσιμπής 6987693369
μάγδα ηλ. Τσιτσιμπή 6978072544 



τητα έργο, που με τις πρώτες 
πιστώσεις που θα έρθουν, να 
χρηματοδοτηθεί. 

Στο μέσο της διαδρομής αυ-
τής βρίσκεται το παλαιότερο 
βυζαντινό μνημείο της περιο-
χής, το Μοναστήρι της Σπινά-
σας, το οποίο πολλοί θέλουν να 
επισκέπτονται αλλά δεν μπο-
ρούν να πάνε με το Ι. Χ. τους. 
Ως πότε;

Στο παρόν φύλλο θα ασχο-
ληθούμε αναλυτικά με την 
κατάσταση όλων των οδικών 
τμημάτων εντός χωριού μας 
γιατί το καλοκαίρι περιμέναμε 
να γίνει κάτι σε αυτά αλλά δυ-
στυχώς δεν είδαμε τίποτα και 
γράφουμε τα παρακάτω προς 
ενημέρωση των αρμοδίων. 
Αναλυτικά τα τμήματα:

● Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα: Στα μέσα Σεπτεμβρίου 
(12.9.13) έγινε συνάντηση των 
φορέων του χωριού μας με τον 
Νομάρχη καρδίτσας κ. Τσι-
άκο με πρωτοβουλία του βου-
λευτή κ. Ταλιαδούρου. Ενώ 
αρχές Αυγούστου (1.8.13) έγινε 
νέα ερώτηση στη Βουλή από 
την βουλευτή κ. Σκόνδρα. 

Στη συνάντηση της 12.9.13 
έγινε γνωστό πως η λύση του 
προβλήματος είναι θέμα του 
υπουργείου Ανάπτυξης και ο 
κ. Ταλιαδούρος δεσμεύτηκε να 
συναντηθεί με τον κ. Χαντζι-
δάκη στο υπουργείο ώστε να 
ξεμπλοκαριστούν οι 280.000 
ευρώ που απαιτούνται για να 
επαναδημοπρατηθεί το έργο 
από τη Νομαρχία Καρδίτσας 
και να πέσει η άσφαλτος σε 
όλο το μήκος του. Περισσότε-
ρα για τη συνάντηση αυτή θα 
βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο. 
Εμείς εδώ να τονίσουμε κάποια 
πράγματα που πρέπει να γίνουν 
εκεί πρίν πέσει η άσφαλτος, τα 
οποία κάθε μέρα συζητούν οι 
χωριανοί μας και λένε γράψτε 
τα μήπως και ακούσει κανέ-
νας. 

Οι κάτοικοι όλων των χω-
ριών της περιοχής απαιτούν το 
οδόστρωμα σε όλο το μήκος 
του τμήματος να είναι κα-
θαρό σε όλο το πλάτος του 
ώστε η κυκλοφορία να γίνε-
ται ελεύθερα και στις 2 λωρί-
δες του έστω και σε χαλίκι. Η 
Νομαρχία αντί να κάνει αυτό, 
έστειλε ένα γκρέϊντερ που δού-
λεψε 2 μέρες, την Παρασκευή 
7 και την Δευτέρα 10 Ιουνίου 
2013 και καθάρισε μόνο τη μια 
λωρίδα. Όλοι ρωτάμε: Γιατί η 
Νομαρχία δεν έστειλε πλήρες 
συνεργείο (φορτωτή, φορτηγό, 
γκρέϊνερ) ώστε να φορτωθούν 
όλα τα μπάζα των κατολισθή-
σεων, να απομακρυνθούν από 
το οδόστρωμα και το γκρέϊνερ 
να καθαρίσει καλά μετά όλο 
το οδόστρωμα και τα αυλάκια 
για να πέφτουν τα νερά μέσα 
στα τεχνικά; Μέχρι να πέσει 
άσφαλτος, δεν πρέπει το οδό-
στρωμα να είναι καθαρό σε 
όλο το πλάτος του; Είναι πλέον 
κανονικό τμήμα της επαρχι-
ακής οδού Καρδίτσας – Καρ-
πενησίου και ήδη οι κάτοικοι 
του Κλειτσού αυτόν χρησιμο-

ποιούν στις μετακινήσεις τους 
για Καρδίτσα γιατί είναι ο συ-
ντομότερος όλων! Καθαρίστε 
επιτέλους καλά το δρόμο τόσο 
δύσκολο είναι; 

Οι Τεχνικές υπηρεσίες 
πρέπει να φροντίσουν ώστε στο 
τμήμα να γίνουν τουλάχιστον 
άλλα 3 τεχνικά για να φεύγουν 
τα νερά έξω. Ένα οπωσδήπο-
τε στη φτερόλακκα ώστε να 
μην έρχονται όλα τα νερά μέσα 
στο χωριό μας. Ένα στην ράχη 
«κουτσοχέρι» για να φεύγουν 
τα νερά κάτω ολόραχα όπως αι-
ωνίως κυλούσαν και ένα στον 
κάτω δρόμο στη «ράχη Βάσι-
ως» ώστε να συνεχίζεται η ροή 
τους έξω από το δρόμο. Αυτά 
τα 3 τεχνικά είναι απολύτως 
απαραίτητα να γίνουν και όλοι 
απορούμε πως οι μελετητές δεν 
τα σχεδίασαν αλλά και πώς αυ-
τοί που ενέκριναν τις τότε μελέ-
τες δεν τα πρόβλεψαν. Επίσης 
στη «ράχη Βάσιως» να αποκα-
τασταθεί το δίκτυο ύδρευσης 
από τη «Χαλικόβρυση» που ο 
εργολάβος είχε σπάσει κατά 
τη διαπλάτυνση κι ακόμα δεν 
έγινε. Το τεχνικό μεταξύ ράχης 
«Πλάκες» και «Δραμπάλας» 
πρέπει να αχρηστευθεί, να το 
κλείσετε, γιατί έγινε σε λάθος 
θέση και τα νερά αυτού ήταν 
η αιτία της τεράστιας κατολί-
σθησης που έγινε σε όλη την 
πλαγιά από κάτω. Τα νερά από 
τη «Δραμπάλα» να συνεχίζουν 
μέσα στο αυλάκι μέχρι το ρέμα 
«Πλάκες». Να αποκατασταθεί 
με τοιχίο η κάτω λωρίδα που 
καταστράφηκε από κατολίσθη-
ση στη διασταύρωση για Αη-
Λιά πάλι επειδή τα νερά οδη-
γούνται σε λάθος μέρος. Εκεί 
να καθαριστεί καλά το αυλάκι 
ώστε τα νερά να κυλάνε από το 
ένα τεχνικό του ρέματος «Γε-
λαδόβρυση» στο άλλο και να 
σταματήσουν να πέφτουν στην 
πλαγιά από κάτω. Στο πρώτο 
τεχνικό μετά την έξοδο του χω-

ριού κάτω από «Ντερέκα» που 
κι αυτό έγινε σε λάθος θέση, 
να υπερυψωθεί το οδόστρωμα 
ώστε να κυλάνε τα νερά μέσα 
στο αυλάκι, να οδηγούνται στο 
τεχνικό και να σταματήσουν να 
λιμνάζουν όπως γίνεται σήμε-
ρα. Θα δημιουργήσετε κι εκεί 
κατολίσθηση! 

● Για το τμήμα έγινε νέα 
ερώτηση στη Βουλή από την 
Βουλευτή του Νομού μας κ. 
Ασημίνα Σκόνδρα την οποία 
θα βρείτε ολόκληρη σε άλλο 
σημείο και την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά και μέσα από την 
εφημερίδα μας για το ενδιαφέ-
ρον της. Η ερώτηση – αναφορά 
είχε αριθ. πρωτ. 189/01.08.13, 
απευθύνονταν προς το υπουρ-
γείο υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και επισυνάπτο-
ντας το υπόμνημα των Συλλό-
γων μας είχε θέμα «Το οδικό 
δίκτυο της Τοπικής Κοινότη-
τας Νεράϊδας Καρδίτσας». Η 
με αριθ. πρωτ. 159/19.08.2013 
απάντηση του υΠομΕΔυ, 
που την υπογράφει ο ίδιος ο 
υπουργός Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης λέει τα εξής: «Σε απά-
ντηση της παραπάνω (με αριθ. 
πρωτ. 189/01.08.13) Αναφοράς 
που κατέθεσε στη Βουλή η 
βουλευτής Καρδίτσας κ. Αση-
μίνα Σκόνδρα, παρακαλούμε 
να πληροφορήσετε την κυρία 
Βουλευτή, ότι τα θέματα που 
θίγονται δεν εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου 
υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». Απορία όλων μας: 
Γιατί ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. 
Κώστας Αγοραστός ούτε απα-
ντάει στο υπόμνημα των Συλ-
λόγων, ούτε κανένας εκλεγ-
μένος απευθύνεται σε αυτόν; 
Γιατί; 

● Γιαννουσέϊκα – Διασταύ-
ρωση Νεράϊδας: Στη συνά-
ντηση της 12.9.13 ο Νομάρχης 
Καρδίτσας είπε πως το τμήμα 

αυτό είναι σε πρώτη προτε-
ραιότητα για τη Νομαρχία και 
με τις πρώτες πιστώσεις που 
θα βρεθούν θα ασφαλτοστρω-
θεί. Να γράψουμε όμως εμείς 
αυτά που είδαμε σ’ αυτό τη 
μέρα του πανηγυριού. Το οδικό 
αυτό τμήμα σε σχέση με την 
τεράστια σημαντικότητά του 
βρίσκεται σήμερα σε αθλία 
κατάσταση. Βουλωμένα αυ-
λάκια και τεχνικά, νεροφαγώ-
ματα, βράχοι εξέχουν παντού 
στο οδόστρωμα αφού τα όμ-
βρια κυλάνε παντού μέσα στο 
δρόμο. Και όμως στο δρόμο 
αυτό κινούνται κάθε μέρα Ι. Χ. 
ακόμα και πούλμαν που πάνε 
για τη Λίμνη Πλαστήρα. Την 
μέρα του πανηγυριού 8.9.13 
δυο πούλμαν πέρασαν (και τα 
είδαμε όλοι) που είχαν πάει εκ-
δρομή τον Σύλλογο Γυναικών 
Ευρυτανίας. Είναι αυτός δρό-
μος για να περνάνε πούλμαν; 
Τον προτιμούν όλοι όμως γιατί 
είναι η πιο σύντομη διαδρομή! 
Λίγες μέρες πρίν το πανηγύρι 
ήρθε το γκρέϊντερ του Δήμου 
για να τον κάνει «κούκλα» 
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε 
πρίν η κα Αντιδήμαρχος. Δεν 
έκανε τίποτα και έχουμε πολλά 
παράπονα με αυτό το γκρέϊ-
ντερ που κάποια στιγμή πρέπει 
να τα πούμε. Για να γίνει σω-
στή δουλειά έπρεπε κατ’ αρχήν 
το γκρέϊντερ αυτό να ξεκινήσει 
από την Παναγία, το Μοναστή-
ρι και βάζοντας το μαχαίρι του 
να καθαρίσει καλά το αυλάκι σε 
όλο το μήκος του μέχρι το πο-
τάμι. Στη συνέχεια γυρίζοντας 
να καθαρίσει το οδόστρωμα 
καλύπτοντας με τα μπάζα του 
αυλακιού τους βράχους που 
εξέχουν. Και όπου χρειάζονταν 
να πέσουν και μερικά φορτηγά 
χαλίκι. Αυτό είναι καθάρισμα, 
κύριοι, όπως ακριβώς καθαρί-
ζει το γκρέϊντερ του γειτονικού 
μας πρώην Δήμου Φουρνάς που 
όσοι περάσαμε το καλοκαίρι 
στο δρόμο Χόχλια – Βράχα τον 
είδαμε έτσι ακριβώς τέλεια κα-
θαρισμένο κι άς είναι κι εκεί-
νος ακόμα με χαλίκι, χωματό-
δρομος. Στο δικό μας χειριστή 
του είπατε κύριοι αρμόδιοι να 
κάνει αυτά; Αν του είπατε και 
δεν τα έκανε, του ζητήσατε 
εξηγήσεις; Τη στιγμή που όλοι 
οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν 
άριστα τη δουλειά τους τρέ-
μοντας για τη θέση τους γιατί 
επιτρέπετε σ’ αυτόν τον κύριο 
να συμπεριφέρεται σαν «καπε-
τάνος στ’ Άγραφα»; Ή θα κάνει 
σωστά τη δουλειά του ή θα τον 
βάλετε εσείς στη «θέση του». 
Όσες φορές του μιλήσαμε να 
κάνει σωστά τη δουλειά του 
ούτε που μας έδωσε σημασία. 
Έχουμε αγανακτήσει πλέον 
με την κοροϊδία. Τη μέρα που 
ήρθε (τον βλέπαμε από πέρα), 
πήγε γρηγορότερα από το Ι. Χ. 
απ’ το ποτάμι στο Μοναστήρι, 
όπου άραξε το γκρέϊνερ και 
έφυγε πάλι για Καρδίτσα. Αυτά 
δεν θέλουν χρήματα για να γί-
νουν, που μας λέτε συνέχεια 
πως δεν έχετε. Μεράκι για σω-
στή δουλειά θέλουν! 

Όσο είχε την ευθύνη συ-

ντήρησής του το Δασαρχείο, 
μέχρι την τελευταία 4ετία των 
ανεξάρτητων Κοινοτήτων, ο 
δρόμος αυτός ήταν σαν άσφαλ-
τος. Το οργανωμένο τότε Δα-
σαρχείο είχε κάνει τεχνικά, 
τον χαλικόστρωσε καλά και τα 
αυλάκια οδηγούσαν τα όμβρια 
μέσα στα τεχνικά. Τρείς 4ετί-
ες Καποδίστρια και μία 4ετία 
Καλλικράτη που τον ανέλαβαν 
οι Δήμοι, τον εγκατέλειψαν και 
έφτασε στην σημερινή αθλιό-
τητα. 

● Τμήμα Σαραντάπορα 
– Νεράϊδα της Επαρχιακής 
οδού καρδίτσας – Νεράϊδας: 
Στη συνάντηση της 12.9.13 
ο Νομάρχης Καρδίτσας είπε 
πως την επόμενη εβδομάδα θα 
πάει συνεργείο της Νομαρχίας 
να επισκευάσει τα προβλήμα-
τα. Σχετικά με το ζήτημα αυτό 
όμως το καλοκαίρι είδαμε ανε-
ξήγητα πράγματα και θα τα πα-
ραθέσουμε. Στα τέλη Ιουλίου 
(26.7.13) Δ.Τ. της Νομαρχίας 
καρδίτσας στις εφημερίδες με 
φωτογραφία, μας ενημέρωνε 
πως αυτές τις μέρες εκτελού-
νται εργασίες επισκευής όλων 
των προβληματικών σημείων 
του δρόμου Καρδίτσα – Καρο-
πλέσι. Στις συζητήσεις μας κυ-
ριαρχούσε το ερώτημα: «γιατί 
μόνο εκεί και όχι και εδώ»; 
Στα μέσα Σεπτέμβρη (5.9.13) 
διαβάσαμε άλλο Δ. Τ. της Νο-
μαρχίας καρδίτσας που έγρα-
φε πως έπεσε ήδη άσφαλτος 
σε προβληματικό σημείο 400 
μέτρα πρίν τη Νεράϊδα… τη 
στιγμή που όλοι βλέπουμε πως 
δεν έπεσε. Συγκεκριμένα το Δ. 
Τ. γράφει: «Οδός προς ραχού-
λα – Αμάραντο – Νεράϊδα: Σε 
τμήμα 300 μ. πριν από την ρα-
χούλα μετατοπίστηκε ο άξονας 
της οδού με όλες τις απαραί-
τητες εργασίες, εκσκαφές, επι-
χώματα, στρώσεις βάσεις και 
σε τμήμα 400 μ. πριν από την 
Νεράϊδα έγινε ανακατασκευή 
της βάσεως με προσθήκη υλι-
κού και ασφαλτόστρωση». Θα 
γράφαμε πολλά μέσα στην 
αγανάκτησή μας αλλά σταμα-
τάμε εδώ ελπίζοντας τα λόγια 
του Νομάρχη στη συνάντηση 
να γίνουν αυτές τις μέρες πρά-
ξη αλλιώς στο άλλο φύλλο τα 
ξαναλέμε… Σε άλλο κείμενο 
γράφουμε πάλι όλα τα προβλη-
ματικά σημεία του δρόμου μας 
αφού τα έχουμε ξαναγράψει. 
Επισκευάστε τα επιτέλους!

Κλείνουμε φωνάζοντας 
δυνατά πως η χρηματοδότη-
ση του τελευταίου εναπομεί-
ναντος τμήματος Νεράϊδα 
– Γιαννουσέϊκα είναι άμεσης 
και επείγουσας προτεραιότη-
τας. Γιατί με αυτό ολοκληρώ-
νεται ο άξονας Καρπενήσι – Λ. 
Πλαστήρα. Γιατί χωρίς αυτό τα 
αρκετά χρήματα που δόθηκαν 
ως τώρα για τα υπόλοιπα τμή-
ματά του καθίστανται πεταμέ-
να. Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’ 
τα παλιότερα μοναστήρια των 
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για 
χίλιους λόγους.

Νεράϊδα 15.9.2013

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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 Εφημερίδες της Καρδίτσας: Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

Ολοκλήρωση του έργου 
Νεράϊδα- Τριφύλλα  ζητά 
η Ασημίνα Σκόνδρα 

Με αναφορά της στη Βουλή, η 
Βουλευτής του Νομού μας κ. 
Ασημίνα Σκόνδρα έθεσε στον 

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδη το ζήτημα του 
οδικού δικτύου της τοπικής κοινότη-
τας Νεράϊδας - Καρδίτσας.

Η κ. Σκόνδρα ενημέρωσε τον κ. Χρυσοχοΐ-
δη ότι απαιτείται να βρεθεί το συντομότε-
ρο δυνατό ανάδοχος, που θα αναλάβει το 
έργο ασφαλτόστρωσης του τμήματος Νε-
ράϊδα - Τριφύλλα του οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα - Καρπενησίου. 
«Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασί-
ας που ενώνει όχι μόνο δύο Νομούς, αλλά 
δύο Περιφέρειες. Η ολοκλήρωση του οδι-
κού αυτού τμήματος, δίνει την δυνατότητα 
να διευρυνθεί η επισκεψιμότητα στην περι-
οχή της Λίμνης Πλαστήρα και γενικότερα 
στο Νομό. Θα τονώσει ακόμα τις εμπορικές 
δραστηριότητες και θα διευκολύνει τους 
κατοίκους των δύο όμορων Νομών στις 
μετακινήσεις και συναλλαγές τους», τόνισε 
χαρακτηριστικά η Βουλευτής.
Ενημέρωσε επίσης τον Υπουργό η κ. Σκόν-
δρα ότι οι εργασίες σταμάτησαν τον Αύ-
γουστο του 2011 λόγω θανάτου του ερ-
γολήπτη. Από τότε βρισκόμαστε σε φάση 
υποκατάστασης του αναδόχου και στο 
μεσοδιάστημα, λόγω εγκατάλειψης του έρ-
γου, τα όμβρια ύδατα εισέρχονται στον οι-
κισμό Νεράϊδα με κίνδυνο κατολισθήσεων.
Η κ. Σκόνδρα ζήτησε από τον Υπουργό κ. 
Χρυσοχοΐδη να προχωρήσουν οι απαραί-
τητες ενέργειες, ώστε να βρεθεί άμεσα ανά-
δοχος, που θα προχωρήσει στην ασφαλτό-
στρωση, ώστε να αποπερατωθεί το εν λόγω 
έργο του σημαντικού οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα - Καρπενησίου.

να ρωτήσει, να ενημερώσει για 
κάτι σχετικά με τον παραμεγδόβιο. 
Δυστυχώς πέρασε το πρώτο εξά-
μηνο του 2013 και κανένας δεν το 
έκανε. Έχουν όλοι φαίνεται άλλες 
σοβαρότερες ασχολίες και απα-
ξιούν γι’ αυτό το ζήτημα. Πρέπει 
να στείλουμε υπόμνημα για να 
κάνουν ερώτηση στη Βουλή; Δεν 
μπορούν να το κάνουν από μόνοι 
τους, να πάνε στην Περιφέρεια 
στη Λάρισα να ρωτήσουν ή στα 
αρμόδια υπουργεία; Γιατί εκλεγ-
μένοι δεν το κάνετε; Γι’ αυτά σας 
ψηφίζουμε!

● Είδαμε το καλοκαίρι βουλευ-
τή του νομού μας να κάνει πάλι κι 
άλλη ερώτηση στη Βουλή για να 
γίνει ο δρόμος καρδίτσα – Άρτα, 
για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Καλά 
κάνουν οι άνθρωποι και πιέζουν 
να γίνουν οι δρόμοι τους αλλά σε 
αυτά θεωρούμε πως οι αρμόδιοι 
πρέπει να βάλουν μια στοιχειώδη 
προτεραιότητα. Πόσες προσβάσεις 
έχει σήμερα η Θεσσαλία με την 
Άρτα – Ήπειρο; Έχει 3! Μία μέσω 
Μετσόβου και Εγνατίας, μία μέσω 
Μεσοχώρας Τρικάλων (με 7 τού-
νελ όπως έχουμε ξαναγράψει) και 
μία η ζητούμενη για ολοκλήρωση 
μέσω Αργιθέας. ρωτάμε άπαντες 
τους εκλεγμένους μας σε όλα τα 
επίπεδα: Πόσες προσβάσεις έχει η 
Θεσσαλία με το Αγρίνιο – ΝΔ Ελ-
λάδα; Καμία, εκτός κι αν θεωρεί-

ται πρόσβαση αυτή 
δια μέσω Λαμίας 
– Αθήνας – Κορίν-
θου – Πατρών. Δεν 
έχει προτεραιότητα 
λοιπόν κύριοι η πρό-
σβαση της Θεσσα-
λίας με τη ΝΔ Ελ-
λάδα έναντι όλων 
των άλλων αυτή τη 
στιγμή; Πού είναι το 
ενδιαφέρον σας; 

● ρώτησε κανέ-
νας σε ποιό στάδιο 
βρίσκονται οι μελέ-
τες του (τελευταίου 
και μοναδικού ενα-
πομείναντος) τμήμα-
τος Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα; ρώτησε 
κανένας τι γίνεται με τη Γέφυρα 
Μέγδοβα που πέρσι το καλοκαίρι 
μέχρι γεωτρύπανα έφεραν εκεί για 
να ολοκληρωθούν τάχιστα οι μελέ-
τες της; Πού είναι το ενδιαφέρον 
σας κύριοι; Συγκεκριμένα πράγ-
ματα και όχι αοριστολογίες! Για 
το Καρδίτσα – Άρτα ενδιαφέρεστε 
όμως συνέχεια, είναι καλύτεροι οι 
αργιθεάτικοι ψήφοι φαίνεται ενώ 
οι δικοί μας αγραφιώτικοι μάλλον 
δεν σας αρέσουν. 

● Πολλοί λένε στις συζητήσεις 
μας, για να υπάρξει άμεση πρό-
σβαση, να γίνει στο σημείο μια 
απλή και μικρή γέφυρα, (αντί 
αυτής των 52 μ. που προβλέπουν 

οι ατέλειωτες μελέτες) ή να στη-
θεί μια στρατιωτική Μπέλλεϋ ή 
να γίνει μια τσιμεντένια σαν αυτή 
του «Άμπλα» κάτω απ’ τα Σαρα-
ντάπορα ή σαν αυτή κάτω απ’ τη 
Δάφνη που συνδέει τη Δάφνη με 
τους Δομνιανούς. Η γέφυρα κάτω 
απ’ τη Δάφνη (που την έχουμε και 
φωτογραφία) είναι μικρή περίπου 
10 μέτρων μήκους, έγινε με μικρό 
κόστος πρίν πολλά χρόνια, αντέ-
χει αν και εκεί ο Μέγδοβας έχει 
τα τριπλάσια νερά απ’ όσα έχει 
στη θέση «Ζάχενας», και είναι ένα 
λαμπρό παράδειγμα λύσεως του 
προβλήματός μας. Οι αρμόδιοι και 
οι εκλεγμένοι μας οφείλουν να λά-
βουν αυτή τη λύση σοβαρά υπόψη 

τους. Να γίνει στη θέση 
«Ζάχενας» μια γέφυρα 
σαν αυτή κάτω από τη 
Δάφνη για να έχουμε 
επιτέλους πρόσβαση 
στο δρόμο Νεράϊδα – 
Μαυρομμάτα. 

● Αλήθεια μπορεί να 
μας πεί κάποιος, πώς 
πρόσφατα αρχές του 
χρόνου, για τη γέφυρα 
Προδρόμου στον ποτα-
μό Καλέντζη, (εντός του 
πρώην δήμου Κάμπου 
που ενώνει τα καμποχώ-
ρια Πρόδρομο με Μυρί-
νη) βρήκατε 1.655.000 
€ εντάσσοντάς την στο 
ΕΣΠΑ με συγχρηματο-
δότηση από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και ήδη κατασκευάζεται αφού 
πρόσφατα τη δημοπρατήσατε; Για 
τη δική μας εδώ επάνω γιατί δεν 
ενεργήσατε αντιστοίχως; Γιατί 
έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
δεί στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καρδίτσας;

● Κλείνουμε με τον πρόλογο 
που αρχίσαμε, τονίζοντας πως 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα 
όλων των χωριών της βόρειας Ευ-
ρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας 
είναι να υπάρξει επιτέλους πρό-
σβαση, βατότητα, να μπορεί να 
κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις 

μέρες του χρόνου, στο τμήμα Νε-
ράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχι-
ακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου 
δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την εδώ και τώρα 
κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. 
Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί 
ο αποκλεισμός! 

Νεράϊδα 17.9.2013 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 Η γέφυρα κάτω από το χωριό Δάφνη… που συνδέει χρόνια 
τώρα τη Δάφνη με τους Δομιανούς… αν και μικρή (μήκους 10 
μ.) αντέχει στην ορμή του Μέγδοβα…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

 ΕΠι Του ΠιΕΣΤηριου…

«Εγκρίθηκαν  
οι μελέτες του  

παραμεγδόβιου» 

Ενώ είμαστε υπό 
έκδοση, στο τυπο-
γραφείο, μάθαμε 

πως αρχές Σεπτεμβρίου 
το Περιφερειακό Συμβού-
λιο Θεσσαλίας αποφάσισε 
ομόφωνα την έγκριση των 
μελετών του τμήματος από 
Νεράϊδα μέχρι και τη Γέ-
φυρα Ζάχενας (Μέγδοβα) 
της Επαρχιακής οδού Καρ-
δίτσας – Αγρινίου. Θα το 
ψάξουμε και αν αληθεύει 
τότε το τμήμα αυτό είναι 
πλέον ώριμο, έτοιμο για 
χρηματοδότηση, για ένταξη 
στο ΕΣΠΑ. Οι μελέτες του 
επιτέλους τελείωσαν και 
εγκρίθηκαν. Περισσότερα 
στο επόμενο φύλλο μας. 

Συνάντηση Ταλιαδούρου – Β. Τσιάκου 
για τα οδικά δίκτυα  Νεράϊδας - Τρι-
φύλλας και Σαραντάπορα – Νεράϊδα

Συνάντηση πραγματοποίησαν την Πέμπτη 12.9.13, στις 
12 το μεσημέρι, ο Βουλευτής καρδίτσας και πρώην 
υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

κ. Σ. Ταλιαδούρος, και τοπικοί παράγοντες με τον Αντιπερι-
φερειάρχη ΠΕ καρδίτσας, κ. Β. Τσιάκο, σχετικά με το θέμα 
της υλοποίησης οδικών έργων του νομού, που αφορούν στην 
ολοκλήρωση ημιτελών αλλά και στη βελτίωση υφιστάμενων 
οδικών δικτύων. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Β. Θάνος, Πρό-
εδρος Συλλόγου Νεραϊδιωτών, Ι. Σπανός, Πρόεδρος Συλλόγου 
Αποδήμων Νεράϊδας, Δ. Λιάπης, Πρόεδρος του Τοπικού Διαμε-
ρίσματος Νεράϊδας καθώς και η Διευθύ-
ντρια κα Τσέλιου.

Συγκεκριμένα ο κ. Ταλιαδούρος ανα-
φέρθηκε στο ενταγμένο στο Πρόγραμμα 
ΠΙΝΔΟΣ τμήμα του οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα- Καρπενησίου, από Νεράϊδα 
έως Τριφύλλα και στο οδικό τμήμα Σαρα-
ντάπορου – Νεράϊδας.

υπενθύμισε στον κ. Αντιπεριφερειάρ-
χη ότι στο Τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, 
μήκους 7.000 μέτρων, έχουν ολοκληρω-
θεί εδώ και καιρό όλες οι εργασίες και 
απομένει μόνο η ασφαλτόστρωση αυτού 
ενώ για την οδό Σαραντάπορα - Νεράϊδα 
του επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει βελ-
τίωση του υφιστάμενου οδοστρώματος, με 
στόχο την ασφαλέστερη και απρόσκοπτη διακίνηση των μόνιμων 
κατοίκων και επισκεπτών.

Ο κ. Ταλιαδούρος ανέφερε ότι η χρηματοδότηση και υλοποί-
ηση των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει καθοριστικά στην 
άρση του συγκοινωνιακού αποκλεισμού των ορεινών οικισμών, 
που θα αποτρέψει τον οικονομικό μαρασμό των κατοίκων, δη-
μιουργώντας παράλληλα σοβαρότατες προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, δεδομένου του όγκου των 
επισκεπτών, που θα αποκτήσουν προσβασιμότητα, ώστε να αυ-
ξηθεί ο εσωτερικός τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε 
δε ότι η υλοποίηση αυτών αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των 
κατοίκων της ορεινής, απομονωμένης και μειονεκτικής από άπο-
ψη προσβασιμότητας αυτής περιοχής που περιμένουν από την 
πολιτεία την ικανοποίηση του.

Ο κ. Τσιάκος απο την πλευρά του διαβεβαίωσε τους παρι-
στάμενους ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας καταβάλλει 
συστηματική προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότε-
ρο δυνατό αυτά τα έργα. Ειδικά για το έργο Νεράϊδα – Τριφύλλα 
δήλωσε: 

«Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, καθώς αποτελεί οδική 
δίοδο από και προς την περιοχή της Ευρυτανίας. Επίσης είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής. Είναι βέβαιο πως με την ολοκλήρωση του, θα αλλά-
ξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα. Δυστυχώς ο ανάδοχος που είχε 
αναλάβει την κατασκευή του έργου απεβίωσε και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του. Η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Καρδίτσας πιέζει το αρμόδιο υπουργείο ώστε να 
προχωρήσει σε έγκριση της σχετικής ΣΑΕ. Επίσης το υπουργείο 
δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να κάνουμε την τροποποίηση 

των προϋπολογισμών του 
έργου που είναι απαραίτητη 
ώστε να επαναδημοπρατηθεί 
το έργο. Προσωπικά μαζί και 
με αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες έχω επισκεφτεί 
τρείς φορές την περιοχή για 
να διαπιστώσω την κατά-
σταση που επικρατεί. Θέλω 
να ξεκαθαρίσω ότι πιέζουμε 
ώστε να ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα που προανέφερα 
και ελπίζω πως σύντομα θα 
είμαστε σε θέση να επανα-

προκηρύξουμε αυτό το τόσο 
σημαντικό έργο». 

Για τη βελτίωση του τμήματος Σαραντάπορα – Νεράϊδα ο κ. 
Τσιάκος δεσμεύθηκε ότι εντός των ημερών θα αρχίσουν οι εργα-
σίες αποκατάστασης ενώ θα αποκατασταθεί και η κατολίσθηση 
που σημειώθηκε στο δρόμο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη 2013

Το  τηλέφωνο  του  Αγροφύλακα

Oταν  παρατημένα  ζώα  ασυνείδητων  μπαίνουν 
μέσα στα  χωράφια  μας  και  μας  καταστρέ-

φουν  ότι  έχουμε, να  παίρνουμε  αμέσως  τηλέφωνο  
τον  υπεύθυνο  για  την περιοχή  του  χωριού  μας  
Αγροφύλακα, στο  τηλέφωνο 697 1560912. Να  τον  
ενημερώνουμε  αμέσως. 

Οι  πρόεδροι  των  Συλλόγων  μας, ο  πρόεδρος  της  Κοινότητάς  μας, ο  
βουλευτής  κ. Ταλιαδούρος  και  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Καρδίτσας  κ. 

Τσιάκος, στη  συνάντηση  της  12.9.2013, στη  Νομαρχία  Καρδίτσας.



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε. 
Το χωριό, καταφύγιο ψυ-
χών και σωμάτων μέσα στη 

“βαρυχειμωνιά” που ζούμε, έπαιξε 
και φέτος το ρόλο του. Πραγματι-
κά ξεχνιέσαι, έστω και λίγο, από τη 
βουή της πόλης και των καθημερι-
νών προβλημάτων καθώς και των 
κατευθυνόμενων ειδήσεων, λες και 
χρειάζεται να μας εξηγήσουν αυτό 
που βιώνουμε όλοι μας. Άλλωστε, 
και στο χωριό, η πλειονότητα των 
συζητήσεων ήταν για τα ίδια πράγ-
ματα. Όμως πιο ήπια, πιο φιλτραρι-
σμένα, μια και η “κρίση” του χωριού 
και της πόλης, αντικειμενικά, δεν 
είναι ίδια. Και δώστου συζητήσεις 
και αντιπαραθέσεις για τις ανεπάρ-
κειες της “δεξιάς” και της “αριστε-
ράς” στον τόπο μας, με έναν κρυφό 
εφιάλτη στη γωνία, στα “άκρα” που 
λέμε, να εκμεταλλεύεται την απελ-
πισία του κόσμου, ο οποίος μην 
αντιλαμβανόμενος τη δική του ανε-
πάρκεια, θέλει να της αναθέσει την 
εκδίκηση για όσα έχει υποστεί, αντί 
να ξεσηκωθεί ο ίδιος και να καθαρί-
σει την “κόπρο του Αυγεία”.

Μ’ αυτά τα δύσκολα, μπολιά-
ζονταν οι καφενόβιες συζητήσεις 
των τοπικών προβλημάτων. Παρ’ 
όλο που το νερό είναι καθιερωμέ-
να το πρώτο θέμα, φέτος προστέ-
θηκαν άλλα δύο στα κυρίαρχα. Ο 
“βιολογικός” και η τηλεόραση. 
Αιτήματα εύλογα και καίρια, ιδίως 
το πρώτο, και αρκετά ευαίσθητο 
από πολλές απόψεις. Επ’ αυτών 
ας κρατήσουμε τη δέσμευση του 
Δημάρχου, στην ανοιχτή συζή-
τηση που έγινε τέλος Αυγούστου 
στο χωριό, ότι προσπαθεί να τα 
αντιμετωπίσει, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, μιας και όλους μάς εν-

διαφέρει η θετική τους κατάλη-
ξη. Όσο για το νερό, ευτυχίσαμε 
επιτέλους να δούμε το εσωτερικό 
δίκτυο άρδευσης σε λειτουργία. 
Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό, 
που όπως έδειξαν τα πράγματα, 
συμβάλλει αποφασιστικά στην 
επάρκεια της ύδρευσης. Βέβαια, 
κάποιες επεκτάσεις που δεν έγι-
ναν, επιτρέπουν σε ορισμένους να 
αισθάνονται λιγότερο ίσοι, αλλά 
με συνεννόηση όλα μπορούν να 
βελτιωθούν. Αναμφισβήτητα, η 
συμβολή του Προέδρου Δημή-
τρη Λιάπη, και στη λειτουργία του 
εσωτερικού δικτύου άρδευσης και 
στις άμεσες επισκευές του δικτύου 
ύδρευσης, υπήρξε καθοριστική. 

Αυτό που πρέπει να αλλάξει τώρα 
είναι η νοοτροπία. Δεν θα πρέπει 
να χάνεται ούτε σταγόνα από την 
ύδρευση για άλλες χρήσεις. Μόνο 
έτσι θα καταφέρουμε ριζική αντι-
μετώπιση σε ένα χρόνιο πρόβλη-
μα, μιας και η έλλειψη δημοτικών 
χρημάτων για έργα υποδομής εί-
ναι, δυστυχώς, διακηρυγμένη και 
διαπιστωμένη.

Κατά τα άλλα, με τις προσω-
πικές μας προσλαμβάνουσες, το 
καλοκαίρι υπήρξε μάλλον άνευρο. 
Ο κόσμος “σφιχτός” στις εξόδους 
του, με ένα ορατό πέπλο ακεφιάς 
και αγωνίας για τα μελλούμενα 
(δεν θα μπορούσε να ήταν και αλ-
λιώς), συμμετείχε στις διάφορες 
εκδηλώσεις χωρίς διάθεση ξεφα-
ντώματος. Ευτυχώς, που μέσα σε 
αυτό το σκηνικό, οι δράσεις του 
συλλόγου παρέμειναν μια όαση. 
Έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά 
να καμαρώσουν για άλλη μια χρο-
νιά τα μετάλλια στο στήθος τους, 
με τους αγώνες δρόμου, μπάσκετ 

και πιγκ-πογκ, τους παππούδες 
τους να χαρούν (ίσως και περισ-
σότερο απ’ αυτά) και όλους μαζί 
να καταφέρουν να γεμίσουν την 
πλατεία, στο επιτυχημένο “αντά-
μωμα” του Σαρανταπόρου, το 
Σάββατο 17-8-13.

Αξίζει, πάντως, να μνημο-
νεύσουμε και κάποιες άλλες δρά-
σεις του συλλόγου, που λόγω κοι-
νωνικο-οικονομικών συνθηκών 
έχουν βαρύνουσα σημασία. Είναι 
η ευκαιρία που έδωσε στην τρίτη 
ηλικία για ένα γλέντι από τα πα-
λιά, με τους παλιούς οργανοπαί-
χτες των νεανικών τους χρόνων 
(όσοι είχαν το κουράγιο της αυ-
τοέκθεσης μετά από τόσα χρόνια) 

και τραγούδι με το στόμα, είναι η 
συντήρηση της ανεκτίμητης λαο-
γραφικής συλλογής, είναι η σπου-
δαία πρωτοβουλία για βρύση “στ’ 
Κολοκύθα”, που και με τις χορηγίες 
συγχωριανών, ήδη θεμελιώθηκε 
και σιγά-σιγά, με τη συμβολή και 
άλλων, θα ολοκληρωθεί. 

Μένοντας στην προσωπική 
αξιολόγηση του καλοκαιρινού 
απολογισμού, σίγουρα κάτι θα δι-
αφεύγει. Ο στόχος μας είναι να δεί-
ξουμε και να αποδείξουμε ότι μπο-
ρούν να γίνουν πράγματα, ακόμα 
και σε δύσκολες συνθήκες όπως 
οι σημερινές. Με αλληλεγγύη και 
ομόνοια και κυρίως με ανάπτυξη 
πνεύματος εθελοντισμού (εδώ 
υστερούμε λίγο) μπορούμε να 
κάνουμε την καθημερινότητά μας 
καλύτερη. Κάπως έτσι τα είπε ο 
εκπρόσωπος του συλλόγου, στην 
επιμνημόσυνη δέηση που πραγ-
ματοποιήθηκε υπέρ αναπαύσεως 
των κεκοιμημένων μελών και λοι-
πών συγχωριανών. Καλή κίνηση 
που δεν θα ήταν άσχημο να καθιε-
ρωθεί, αφού θέλουμε δε θέλουμε 
θα μας καλύπτει αναπόφευκτα 
όλους...

Δεν θα μπορούσαμε να μην 
κάνουμε μνεία και στις θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις, όπως τα πα-
νηγύρια της Αγίας Τριάδας, των 
Αγίων Αποστόλων, του Αϊ-Λια, της 
Παναγίας, του Αγίου Εφραίμ και 
του Αγίου Κοσμά, που το εκκλησι-
αστικό συμβούλιο και η προσωπι-
κή φροντίδα κάποιων, κατάφεραν 
και φέτος να μας βγάλουν ασπρο-
πρόσωπους.

Τέλος ένα θέμα που δεν 
έλαβε, στις συζητήσεις μας, την 
έκταση που του αρμόζει, είναι οι 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και 
συγκεκριμένα το υδροηλεκτρικό 
και οι ανεμογεννήτριες. Θέματα 
παράλληλα αλλά όχι όμοια, που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
και ισχυρών επιχειρημάτων, για 
να έχουμε τα καλύτερα και μέγι-
στα δυνατά αποτελέσματα, για 
το περιβάλλον, την τοπική μας 
κοινωνία αλλά και το γενικότερο 
συμφέρον.

Και του χρόνου.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

 Καλοκαιρινοί απολογισμοί  Ορειβατικές Εξορμήσεις 

Tο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Αυγούστου 2013, ο Ελ-
ληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), 
σύμφωνα με το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, επισκέ-

φτηκε το χωριό μας. 

Το Σάββατο μια ομάδα του ΕΟΣΚ με συντονιστές τον Αντώ-
νη Παπαδάκο και τον σπηλαιολόγο Λάμπρο Μακροστέργιο και 
άλλη μια ομάδα από Νεραϊδιώτες θέλησε να προσεγγίσει την 
Σπηλιά του Πατριάρχη. Η κατάβαση από τη ράχη του Πατρι-
άρχη προς την Σπηλιά (ή κατά τους ντόπιους «τρύπα»), ήταν 
αρκετά δύσκολη μέσα σ’ ένα πυκνό από βαλανιδιές δάσος με 
αγράμπελη και βάτα. Ο εντοπισμός της Σπηλιάς και η διάνοιξη 
του μονοπατιού ήταν δύσκολη και επικίνδυνη.

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος που μας συνόδευε 

τις δυο αυτές μέρες, με τον φακό του κατέγραψε την όλη απο-
στολή και κυρίως την δύσκολη είσοδο στο εσωτερικό της Σπη-
λιάς.

Η υγρασία και η έλλειψη φωτισμού δυσχέραινε τις προ-
σπάθειές μας για καλύτερη εξερεύνηση της Σπηλιάς. Οι στα-
λακτίτες – σταλαγμίτες με τα περίεργα σχήματα και την χρυ-
σαυγή απόχρωση αναδεικνύουν το μεγαλείο της φύσης. Οι 
λίγοι σε άριστη κατάσταση σταλακτίτες – σταλαγμίτες που 
υπήρχαν καταστράφηκαν τη δεκαετία του ’60 από κάποιους 
ασυνείδητους «αρχαιοκάπηλους» της περιοχής μας που ήθε-
λαν να διακοσμήσουν τα σαλόνια των σπιτιών τους. Ελάχιστες 
μαρτυρίες υπάρχουν για αυτή τη σπηλιά, μια εκ των οποίων 
λέει ότι χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο από τους αντάρτες 
κατά τον εμφύλιο. 

Η ορειβατική ομάδα το βράδυ του Σαββάτου διανυκτέ-
ρευσε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, επισκέφθηκε τα 
καφενεία και μοίρασε έντυπα με περιεχόμενο τη μεγάλη ζημιά 
που θα κάνουν στο περιβάλλον της περιοχής μας τα αιολικά 
πάρκα με τις ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν κά-
ποιες εταιρείες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Στο φύλλο μας 120 (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2012), στο 
κείμενο ορειβατικές εξορμήσεις, για όσους διαβάζουν την 
εφημερίδα μας, είχαμε προαναγγείλει το: «…Του χρόνου, την 
Κυριακή 11 Αυγούστου 2013, ελπίζουμε στην καθιέρωση της 
ετήσιας ορειβασίας του μονοπατιού της Μάρτσας με τη συμ-
μετοχή μικρών και μεγάλων…». Επειδή η δική μας πρωτοβου-
λία συνέπεσε με το πρόγραμμα του ΕΟΣΚ μάλλον θετικά μηνύ-
ματα εξέπεμψε. 

Το πρωί της Κυριακής με την προσθήκη κι άλλων ορειβα-
τών, ξεκίνησε η πεζοπορία και η συντήρηση του μονοπατιού 
από το χωριό – Προφήτης Ηλίας – Καυκιά – Πυροφυλάκιο – 
Τριφύλλα. Μετά την περσινή διάνοιξη, τον καθαρισμό και την 
σήμανση, το μονοπάτι πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις 
για την ένταξή του στα οργανωμένα μονοπάτια με πανελλήνια 
επισκεψιμότητα.

Στο πετυχημένο διήμερο της ορειβασίας, να συγχαρώ τον 
Γιώργο, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, την Φωτεινή, την Βάσια, 
την Μιλιάνα, τα παιδιά των 17 ετών, που συμμετείχαν για πρώ-
τη φορά σε δύσκολους περιπάτους. Ο στόχος μας να φέρουμε 
κοντά μας νέους ανθρώπους κρίνεται επιτυχής. 

Επίσης να συγχαρώ όλα τα μέλη του Ορειβατικού Συλλό-
γου Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) που μας τίμησαν με την παρουσία τους 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μια παρουσία που ενόχλησε 
κάποιους (ελάχιστους) και με απαξιωτικά λόγια εξέθεσαν τους 
ίδιους τους εαυτούς τους για την μακροχρόνια απουσία τους 
από τα τοπικά δρώμενα. Επειδή το έργο του δημοσιογράφου 
είναι να προβάλλει τα θετικά κάθε τόπου και να αναδεικνύει τα 
προβλήματα, ο Ηλίας Προβόπουλος είναι ο δικός μας δημοσι-
ογράφος, χαίρει της εκτίμησης όλων μας και τον ευχαριστούμε 
θερμά για ακόμα μια φορά. 

Η προσφορά του καθενός μας κρίνεται με τα έργα και όχι 
με τα λόγια. Κώστας Κουσάνας 

 Αναμεταδότης TV 

Ψηφιακός δεν έγινε ακόμα ο αναμεταδότης στη Φτερόλακκα αλλά έγινε μια μικρή πα-
ρέμβαση στα μηχανήματά του για να βελτιωθεί κάπως η εικόνα προσωρινά. Αυτό έγινε 
το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 που ήρθε στη Φτερόλακκα με εντολή του Δήμου Καρ-
δίτσας ο ειδικός τεχνικός για αυτά κ. Ζιάκανος και εγκατέστησε στα ήδη υπάρχοντα 

μηχανήματα κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα. Έτσι έρχεται πλέον στη Νεράϊδα ψηφιακό το σήμα 
περίπου 10 καναλιών που εκπέμπουν ψηφιακά από το Πήλιο. Αυτά είναι τα 4 θεσσαλικά και 
άλλα 6 πανελλαδικής εμβέλειας (Μέγα, Στάρ, Σκάϊ, κ.λ.π.). Δεν έρχεται σήμα από τον Αντένα, 
τον Άλφα, τα κρατικά κ.λ.π. Τονίζουμε πως η λύση που δόθηκε είναι προσωρινή και όπως μας 
είπαν ψηφιακός αναμεταδότης θα μπεί από τον Δήμο Καρδίτσας στο μέλλον. 

Φτάσαμε  στην  κορυφή  της  Μάρτσας, με  τους  ορειβάτες  του  ΕΟΣΚ, και  
ξεκουραζόμαστε  με  φόντο  ότι  απέμεινε  από  το  πυροφυλάκιο…
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Με μεγάλη επιτυχία 
(αφού η πλατεία ήταν 
γεμάτη) έγινε το Σάβ-

βατο 17 Αυγούστου 2013, το 
απόγευμα, η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου μας. 
Αφού έγινε ο απολογισμός δρά-
σης και αναφέρθηκαν από τον 
Πρόεδρο Βασίλη Θάνο τα πε-
πραγμένα του χρόνου που πέ-
ρασε, η συζήτηση στη συνέχεια 
είχε ως κύριο θέμα την συνέχιση 
έκδοσης της εφημερίδας μας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δο-
λόπων». Έγινε γνωστό σε όλους 
μας ότι η συνέχιση έκδοσής της 
δυσκολεύει επικίνδυνα με την 
απόφαση των κυβερνώντων μας 
να κόψουν την ατέλεια που είχα-

με στο ταχυδρομείο. Απόφαση 
της Γ. Σ. είναι να κοπεί η εφημερί-
δα σε όσους δεν έχουν πληρώσει 
την συνδρομή τους μέχρι την 31 
Οκτωβρίου 2013.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν όλα 
τα ζητήματα του χωριού, όπως 
δρόμοι, Υ/Η Μπεσιώτη, Ανεμο-
γεννήτριες κ.λ.π. Για το μέγα ζή-
τημα των αιολικών πάρκων και 
των σχεδίων των εταιρειών να γε-
μίσουν τις γύρω κορυφογραμμές 
μας με ανεμογεννήτριες η Γ. Σ. 
πήρε ομόφωνη αρνητική από-
φαση εκφράζοντας και όλη την 
τοπική κοινωνία του χωριού μας 
που είναι αρνητική στην εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στην 
περιοχή μας.

Με την παρουσία του 
ίδιου του Δημάρχου 
του καλλικρατικού 

δήμου μας Καρδίτσας κ. Κώ-
στα Παπαλού, αντιδημάρχων, 
δημοτικών Συμβούλων συμπο-
λίτευσης και αντιπολίτευσης, 
του Προέδρου της Κοινότη-
τάς μας, τοπικών 
Συμβούλων και 
τη συμμετοχή 
πλήθους κόσμου 
έγινε και φέτος 
το καλοκαίρι στο 
χωριό μας Λαϊκή 
Συνέλευση, την 
Παρασκευή 23 
Αυγούστου 2013 
το απόγευμα.
Ο κ. Δήμαρχος 
στην εισήγησή του 
μεταξύ άλλων είπε 
πως τα πράγματα 
είναι πολύ δύσκο-
λα, παρέλαβε χρέος στο δήμο 34 
εκατ. €, με στόχο αυτό να μειω-
θεί, ο δήμος έχει υπερκάλυψη 
180% από το ΕΣΠΑ, τα τακτικά 
έσοδα είναι μειωμένα όπως και η 
ΣΑΤΑ, από την οποία ένα μέρος 
ύψους 1.100.000 € πάει για τη 
μισθοδοσία των 460 υπαλλήλων 
του δήμου. Για τον καλλικράτη 
είπε πως είναι χειρότερος του 
καποδίστρια και δεν μπορούν 
να βάλουν ούτε ένα μεροκάμα-
το για μικροέργα. Στη συνέχεια 
απαντώντας σε ερωτήσεις χω-
ριανών μας είπε: για το θέμα του 
γιατρού πως έφυγε γιατί έπαιρ-
νε 750 €, δεν είναι ο δήμος αρ-
μόδιος αλλά το Κ. Υ. Μουζακίου, 
ενώ η αντιδήμαρχος κα Σούφλα 
με αυτοκίνητο του δήμου εθε-

λοντικά ανεβάζει κάθε 2 μήνες 
γιατρό για να γράφει φάρμακα, 
η λύση είναι να περάσει νέος νό-
μος ώστε να ξαναυπηρετούν οι 
νέοι γιατροί τη στρατιωτική θη-
τεία τους στα ορεινά ιατρεία δι-
αμένοντας συνεχώς σε αυτά. Για 
τις πολύ μεγάλες αντικειμενι-

κές αξίες του χωριού μας λόγω 
μιας ακριβής αγοροπωλησίας 
που έγινε πρίν χρόνια, είπε θα το 
κοιτάξουν το θέμα. Για το ζήτημα 
πως τα χωριά μας πληρώνουν 
μεγαλύτερα δημοτικά τέλη 
(1,80) από την πόλη της Καρδί-
τσας είπε πως είναι δύσκολο να 
αλλάξουν σε εμάς γιατί θα πάνε 
όλα παραπάνω (2,60). Για το αί-
τημά μας να ξεκινήσουν διαδι-
κασίες κατασκευής αποχέτευ-
σης ακαθάρτων στον οικισμό 
Νεράϊδας από τον Δήμο Καρδί-
τσας, τονίζοντας αντίστοιχα έργα 
αποχετεύσεων ακαθάρτων που 
χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ 
στα γειτονικά μας χωριά του δή-
μου Καρπενησίου είπε πως έχει 
επιφυλάξεις αλλά θα ψάξουν το 
ζήτημα με τις τεχνικές υπηρεσί-
ες να δούν αν είναι εφικτό. Για τη 
γέφυρα στα Ρογκάκια είπε πως 
έχει κλαπεί το 1/3 των σιδήρων 
αλλά είναι θέμα Νομαρχίας και 
ο κ. Τσιάκος έχει κάνει κάποιες 
κινήσεις. Για το ζήτημα των ανε-

μογεννητριών είπε πως ο τότε 
υπουργός Σουφλιάς τις περιοχές 
του δήμου Ιτάμου & Καλλιφωνί-
ου τους έβαλε σε υψηλό βαθμό, 
ενημέρωση γι’ αυτό μπορεί να 
μας δώσει ο Γεώργιος Βούζας ενώ 
ο δήμος μόνο γνωμοδοτεί αφού 
πρώτα είναι σύμφωνες οι τοπι-

κές κοινωνίες. Για 
τη χαλικόστρωση 
των δρόμων του 
χωριού μας είπε 
πως δεν έχουν μη-
χανήματα γιατί τα 
περισσότερα είναι 
χαλασμένα όμως 
για το θέμα αυτό 
θα μιλάμε με την 
κα Σούφλα. 
Τέθηκε και ενώπι-
ον του κ. Δημάρ-

χου το ζήτημα 
των κλειδιών 
των δημοσίων 

κτηρίων του χωριού μας. Τονί-
στηκε πως την ημέρα που έφε-
ρε η κ. Σούφλα τον γιατρό δεν 
βρέθηκαν τα κλειδιά του Ιατρεί-
ου μας και ο γιατρός έγραφε τα 
φάρμακα στο προαύλιό του. Επί-
σης πως την ημέρα της Γ. Σ. του 
Συλλόγου μας δεν βρέθηκαν τα 
κλειδιά του Κοινοτικού Γραφείου 
και δεν μπορέσαμε να πάρουμε 
από μέσα τον ενισχυτή – μικρό-
φωνο - μεγάφωνο για τη συνέ-
λευση. Αποφασίστηκε τα κλειδιά 
των δημοσίων κτηρίων μας να 
είναι όπως πάντα κρεμασμένα 
στο ράφι του κεντρικού καφε-
νείου δίπλα στον ενισχυτή του 
μεγαφώνου των ανακοινώσεων.
Εκ μέρους του Εξωραϊστικού 
& Μορφωτικού Συλλόγου μας, 
ο Πρόεδρος Βασίλης Θάνος 
ευχαρίστησε δημόσια και στη 
Συνέλευση τον κ. Δήμαρχο για 
το ενδιαφέρον που έδειξε για 
το δικαστήριο του νερού στο 
Πλατανόρεμα. 

 Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγα Λάκκου 
Η κατασκευή βρύσης με τρεχούμενο νερό στα Σαραντάπορα 
είναι απαραίτητη. Με πρωτοβουλία του Δ. Σ. του Συλλόγου και 
με τη βοήθεια του Προέδρου και των εκλεγμένων συμβούλων 
της Κοινότητας μεταφέρθηκε το νερό από τη θέση Προσήλια 
στον Κεντρικό δρόμο όπου θα κατασκευαστεί η βρύση. Για το 
σκοπό αυτό έχουν προσφέρει στο Σύλλογο κάποιοι συγχωρια-
νοί μας διάφορα ποσά. Όσοι χωριανοί μπορούν και θέλουν να 
βοηθήσουν το Σύλλογο να ολοκληρώσει το έργο της βρύσης 
να απευθύνονται στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

 Προς τον κ. Παύλο Αυγέρη 

Αξιότιμε συγχωριανέ 
και ιδρυτικό μέλος του 
Συλλόγου, διαβάζο-

ντας την επιστολή που απο-
στείλατε και δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα στο τεύχος 
Ιουνίου 2013, θα θέλαμε σαν 
Δ.Σ. του Συλλόγου να σας 
γνωρίσουμε τα κάτωθι.
Το σημερινό Δ.Σ. έχει πρωταρ-
χικό σκοπό και στόχο να λει-
τουργεί σαν Σύλλογος και ως εκ 
τούτου όλες του οι αποφάσεις 
είναι κατά πλειοψηφία και υλο-
ποιούνται από όλα τα μέλη του 
Δ. Σ. ανεξαιρέτως. Ουδέποτε 
στη μέχρι τώρα θητεία του το 
Δ. Σ. δεν λειτούργησε “ως ενός 
ανδρός αρχή”. Αναφορικά με τη 
συμμετοχή η μη των μελών και 
φίλων σε εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου, αυτό πρωτίστως πρέπει 
να προβληματίσει τον καθένα 
από μας ξεχωριστά. Υποχρέω-
ση του Δ. Σ. είναι η διοργάνωση 
αυτών, η δε συμμετοχή είναι 
προαιρετική και ουδόλως κα-
ταναγκαστική. Υπάρχει βέβαια 
και το ενδεχόμενο η συμμετοχή 
ορισμένων να εξαρτάται από 
προσωπικές συμπάθειες η αντι-
πάθειες. Άξιοι της μοίρας των 
και των αποφάσεων τους, όσοι 
λειτουργούν έτσι. 
Σχετικά με την κομματικοποίη-
ση ενεργειών και αποφάσεων 
του Συλλόγου ή του Προέδρου 
αν προτιμάτε, θα ακούγαμε ή 
θα διαβάζαμε ευχάριστα (αν 
αυτός ο τρόπος επικοινωνίας 
σας ικανοποιεί) συγκεκριμένα 
παραδείγματα που καταδεικνύ-
ουν τα όσα δημοσιεύσατε και 
ασφαλώς τεκμηριωμένα. Είναι 
άξιον απορίας, τουλάχιστον για 
μας, που ακόμα και τώρα, μέσα 
από μια συνεχιζόμενη κρίση 
(οικονομική, πολιτική, θεσμική) 

υπάρχουν άνθρωποι που συ-
νεχίζουν να πιστεύουν σε κόμ-
ματα και όχι σε ιδέες ή αξίες τις 
οποίες αφήνουμε παρακαταθή-
κη φεύγοντας. 
Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας 
υπενθυμίσουμε ότι “τα στερνά 
τιμούν τα πρώτα” αγαπητέ συγ-
χωριανέ.

 Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – 
Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Εχουμε ξαναγράψει πως η πιο σύντομη διαδρομή 
για την οδική επικοινωνία μεταξύ Νεράϊδας και 
Καροπλεσίου είναι αυτή δια μέσω Σωτήρος – 
Κουκέϊκων. Εάν βελτιωθεί στοιχειωδώς ο δρόμος 

σε μερικά σημεία του άνετα μπορούμε τους καλοκαιρινούς 
μήνες να επικοινωνούμε μέσω αυτού. Το σημαντικότατο 
τεχνικό στη «βρύση Σάββα» όπου υπήρχαν στάσιμα νερά 
έγινε πέρσι τον Αύγουστο και ευχαριστούμε θερμά για μια 
ακόμα φορά τους γείτονες απ’ τα Κουκέϊκα, την Μαίρη και 
τον σύζυγό της Σπύρο Κούκο. Για να έχει αυτός ο δρόμος 
στοιχειώδη βατότητα πρέπει να φύγουν έξω τα όμβρια 
νερά. 
Βλέποντας πως δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν μπορούσαν, για 
διάφορους λόγους, να το κάνουν αυτό, πήραμε την απόφαση 
να κάνουμε εμείς από μόνοι μας κάτι. Έτσι φέτος τον Αύγουστο 
με προσωπική εργασία, οικονομικές προσφορές χωριανών 
μας και με τη βοήθεια του Δήμου δια μέσου της αντ/χου κας 
Σούφλα που μας έστειλε ένα φορτηγό με χαλίκι για μπετά, 
φτιάξαμε το σημαντικότατο τεχνικό στο «Διασελάκι». Επίσης 
το Σεπτέμβριο πάλι με τον ίδιο τρόπο έγιναν και αλλά δύο 
αυλάκια με τσιμεντένια κοιτόστρωση στο κομμάτι από το 
«Διασελάκι» μέχρι το «Πολύκοινο». Έτσι από το χωριό μέχρι τη 
θέση «Αδάμ» σιγουρεύτηκε για πάντα ο δρόμος αυτός. 
Του χρόνου, νάμαστε καλά, θα φτιάξουμε με τον ίδιο τρόπο 
το τεχνικό στου «Αδάμ» ώστε να σιγουρευτεί και το υπόλοιπο 
κομμάτι μέχρι το ποτάμι.
Χίλια θερμά ευχαριστώ και μπράβο σε όλους όσους βοήθησαν 
οικονομικά ή με προσωπική εργασία. 

Η Γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια»   
του δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσίου 

Η απάντηση του Δήμου μας Καρδίτσας που παραθέσαμε 
σε προηγούμενα φύλλα ήταν πως: Για το θέμα της γέφυρας 
μπέλεϋ υπήρξε αλληλογραφία του Δήμου Καρδίτσας και της 
Π.Ε. Καρδίτσας με την αρμόδια υπηρεσία του Στρατού. Η 
εκτίμηση του κλιμακίου που απέστειλε η 1η Στρατιά Διοίκησης 
Μηχανικού για αυτοψία, έπειτα από αίτημα του Δήμου, είναι 
ότι τα υλικά της γέφυρας υπέστησαν μεγάλη ζημιά κατά τη 
μεταφορά της στην περιοχή και χρήζουν αντικατάστασης σε 
ποσοστό 50%. Ο Δήμος με έγγραφό του ζήτησε τα υλικά από το 
ΓΕΣ που απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η διάθεσή τους, λόγω της 
χαμηλής διαθεσιμότητας των συλλογών Μπέλεϋ. Του θέματος 
έχει επιληφθεί η Περιφερειακή Ενότητα, αλλά είναι αμφίβολο 
αν η συγκεκριμένη γέφυρα θα μπορέσει να λειτουργήσει. 
Παρακαλούμε θερμά οι αρμόδιοι να ενεργήσουν ώστε να λυθεί 
το πρόβλημα. Πολλοί λένε να πάμε μόνοι μας με προσωπική 
εργασία να ρίξουμε πάνω στα έτοιμα βάθρα κορμούς 
από έλατα καρφώνοντας σανίδια ώστε να μπορούμε να 
περνάμε! Απαίτηση όλων των κατοίκων της περιοχής είναι να 
στηθεί επειγόντως η γέφυρα! 

Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας Γενική Συνέλευση Συλλόγου Νεράϊδας 

  Επιστολή Συλλόγου Σαρανταπόρου
Από τον Σύλλογο Σαρανταπόρου λάβαμε την παρακάτω επι-

στολή και την δημοσιεύουμε.

 Τα τσιμεντένια βάθρα περιμένουν ακόμα να στηθεί πάνω 
τους η γέφυρα.

Λαϊκή  Συνέλευση  Νεράϊδας  στις  23.8.13  παρουσία  του  
Δημάρχου  μας  Καρδίτσας  Κώστα  Παπαλού  



Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 24 Ιου-
νίου 2013 έγινε και φέτος το πανηγύρι στο 
εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας στη θέση Μα-

ντζαράκι της Κοινότητάς μας Νεράϊδας. 

 Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστη-
κε από τον εφημέριο του χωριού μας παπα-
Σωτήρη Μπαλτή ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες 
μας βοήθησαν στην δημιουργία ατμόσφαιρας 
θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουρ-
γία στο ωραία πλακοστρωμένο προαύλιο 
δίπλα στον κεντρικό δρόμο ακολούθησε το 
καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώματος και αρ-
τοκλασία παρουσία πλήθους προσκυνητών.

 Να αναφέρουμε για τους νεότερους πως 
το ωραιότατο αυτό εξωκλήσι το έφτιαξε ο αγα-
πητός χωριανός μας Αποστόλης Θάνος ο οποίος 
την ημέρα του πανηγυριού μαζί με την οικογέ-
νειά του προσφέρει κάθε χρόνο δωρεάν μαγει-
ρευτό φαγητό στους προσκυνητές. Να είναι πά-

ντα καλά. Στη θέση αυτή μεγάλωσε περνώντας 
τα παιδικά του χρόνια ο ίδιος αφού εκεί είχαν οι 
γονείς του τα χωράφια και τα κοπάδια τους. 

 Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά 
και να ξαναβρεθούμε στο πανηγύρι της Αγίας 
Τριάδας στο Μαντζαράκι.
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Πανηγύρι  
Μοναστηριού Νεράϊδας 

Κυριακή έπεσε φέτος η 8η Σεπτεμβρίου και πολύς κόσμος 
ήρθε σ’ αυτό το τελευταίο του καλοκαιριού και μεγαλύτε-

ρο πανηγύρι των Αγράφων. Ο καιρός ήταν πολύ καλός, ζεστός, 
με τον ουρανό χωρίς κανένα σύννεφο αυτή τη μεγάλη μέρα. 

 Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην παλιά 
και ιστορική εκκλησία της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νε-
ράϊδας Δολόπων, συμμετείχαν και φέτος όλοι οι ιερείς των αγρα-
φιώτικων χωριών μας του, άνω ρού του Μέγδοβα, χοροστατού-
ντος του εφημέριού μας Νεράϊδας παπα-Σωτήρη Μπαλτή. Στην 
κατανυκτική ατμόσφαιρα που νοιώσαμε συνέβαλαν και οι ψάλτες 
του χωριού μας και της περιοχής μας ενώ οι επίτροποι ήταν πα-
νταχού παρόντες βοηθώντας σε όλα. Ακολούθησε το καθιερωμένο 
στα μέρη μας σήκωμα του «Υψώματος» και η «Αρτοκλασία», στο 
προαύλιο του Μοναστηριού για να αντιλαλήσει ο τόπος στη συνέ-
χεια από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και τα αγραφιώτικα τρα-
γούδια μας με τη φωνή του Γιώργου Σούφλα και του Ηλία Ζυγούρη. 
Νάναι καλά οι άνθρωποι για να γλεντάμε με την ψυχή μας. 

 Την μεγάλη αυτή μέρα βρέθηκαν μαζί μας τιμώντας μας, με 
την παρουσία τους: ο Δήμαρχος του Δήμου μας Καρδίτσας Κώ-
στας Παπαλός, η αντιδήμαρχος αρμόδια για τα χωριά μας Ουρα-
νία Σούφλα, ο πρώην αντιδήμαρχος Λάμπρος Τσιούκης, ο πρώην 
Δήμαρχος Ιτάμου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Τσαντή-
λας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Χάρμπας, άλλοι Δημοτικοί & 
Τοπικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 
Δημήτρης Λιάπης, Πρόεδροι γύρω χωριών και Συλλόγων και όπως 
πάντα πλήθος κόσμου. 

 Όλοι είδαν την αθλία κατάσταση του δρόμου και ελπίζουμε 
να ενεργήσουν για την βελτίωσή του. Το γκρέϊντερ του Δήμου δυ-
στυχώς δεν έκανε σωστή δουλειά αφού δεν καθάρισε τα αυλάκια 
ούτε κάλυψε τους βράχους του οδοστρώματος που εξέχουν αλλά 
περισσότερα για αυτό θα βρείτε σε άλλο κείμενο. 

 Οι προσκυνητές απόλαυσαν τη μαγευτική τοποθεσία, γεύτη-
καν τα νοστιμότατα ψητά κάτω απ’ τα σκιερά πλατάνια, εξυπηρετή-
θηκαν από τα καφενεία και τα άλλα μαγαζιά με τους μικροπωλητές 
και ο χορός κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

 Να ’μαστε καλά ευχόμαστε, να ξαναβρεθούμε όλοι και του χρό-
νου πάλι στις 8 τρυτγιού (που έλεγαν οι παλιοί) στο πανηγύρι στην 
Παναγία.

Ο πολύ καλός καιρός ευ-
νόησε φέτος ώστε να 
πάμε όλοι απέναντι 

στο εξωκκλήσι Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος, την Τρίτη 
6 Αυγούστου 2013, ημέρα του 
εορτασμού του. 

 Η πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία τελέστηκε από τον εφημέριο 
του χωριού μας παπα-Σωτήρη 
Μπαλτή ενώ την χορωδία των 
ψαλτών κόσμησαν εκτός των 
χωριανών μας και οι αγαπητοί 
μας γείτονες εκ Καροπλεσίου 
Χαβδούλας (συντ/χος καθηγη-
τής) και Γιαννέλος (συντ/χος 
οδηγός της Μητρόπολής μας). 
Ακολούθησε το καθιερωμένο 
στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώ-
ματος και Αρτοκλασία. 

 Στους προσκυνητές προ-
σφέρθηκε η καθιερωμένη φα-
σολάδα μερίμνη του Συλλόγου 
μας. Την παρασκεύασε αφιλο-
κερδώς και πάλι φέτος ο αγα-
πητός χωριανός μας Ηλίας Γ. 
Κουσάνας και τον ευχαριστούμε 
όλοι θερμά. Επίσης ο κόσμος 
εξυπηρετήθηκε από το καφενείο 
που έφερε ο αγαπητός χωριανός 
μας Γιάννης με τους γιούς του 
Νίκο και Θύμιο. Μελανό σημείο 
η αθλία κατάσταση του δρόμου 
στον οποίο αφού δεν υπήρχε 
βατότητα για Ι. Χ. αυτοκίνητα, το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ανα-
γκάστηκε να πληρώσει (και πάλι 
φέτος) τον χωριανό μας Ηλία 
Μαλάμη που με το 4Χ4 μετέφε-
ρε πολλούς προσκυνητές. Όλοι 
μας είμαστε αγανακτισμένοι 

με το δρόμο και απαιτούμε του 
χρόνου να είναι χαλικοστρω-
μένος. Περισσότερα για αυτό 
το δρόμο γράφουμε σε άλλο 
κείμενο. Ο δρόμος από Κουκέϊ-
κα για πρώτη φορά φέτος ήταν 

ανοιχτός και έτσι ήρθαν πολλοί 
προσκυνητές από Κουκέϊκα και 
Καροπλέσι.

 Φέτος του Σωτήρος για πρώ-
τη φορά μετά από πολλά χρόνια 
αναβίωσε και το παραδοσιακό 
μας γλέντι - χορός μέχρι αργά το 
απόγευμα αφού ήρθε απέναντι 
παραδοσιακή κομπανία οργά-
νων. Ήταν τα εγγόνια του Ηλία 
Γ. Καραμέτου, ο Ηλίας (κλαρίνο) 
με τον Φραγκίσκο (βιολί – τρα-
γούδι) και δυο φίλους τους που 
έχοντας μαζί τους γεννήτρια 
έστησαν τα μηχανήματά τους 
και έπαιξαν αφιλοκερδώς για να 
γλεντήσει ο κόσμος. Και γλεντή-
σαμε όλοι χορεύοντας μέχρι το 
βράδυ και το ευχαριστηθήκαμε 
στην ωραία αυτή τοποθεσία και 
τους ευχαριστούμε θερμά και 

μέσα από την εφημερίδα μας 
για την ωραία αυτή πρωτοβου-
λία τους. Μπράβο τους.

 Να τονίσουμε για τους νεό-
τερους πως στην περιοχή αυτή 
(λίγο πιο πάνω) υπήρχε μεσαι-
ωνικό μοναστήρι της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Σπινάσας 
με κελιά, μοναχούς και ναό αγιο-

γραφημένο που καταστράφηκε 
από μεγάλη κατολίσθηση επί 
τουρκοκρατίας και εκεί που παί-
ζουν τώρα τα όργανα είναι η μια 
γωνία του παλιού αυτού ναού 
και γι’ αυτό χτίστηκε τη δεκαετία 
του ’60 σ’ αυτή τη θέση το σημε-
ρινό εξωκλήσι. 

 Τέλος να ευχαριστήσουμε τις 
γυναίκες του χωριού μας αλλά 
και πολλούς χωριανούς μας που 
τις προηγούμενες μέρες καθά-
ρισαν καλά τον περιβάλλοντα 
χώρο και το εκκλησάκι ώστε την 
ημέρα του πανηγυριού όλα εκεί 
να λάμπουν. Μπράβο τους. 

 Να ευχηθούμε τι άλλο; Και 
του χρόνου να είμαστε καλά να 
πάμε πάλι απέναντι στο ωραίο 
αυτό πανηγύρι. 

Πολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος 
το Σάββατο 24 Αυγούστου 2013, στο πανηγύ-
ρι του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά. 

 Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε 
με τη συμμετοχή των ιερέων μας παπα-Σωτήρη 
Μπαλτή και παπα-Κώστα Παπαγεωργίου ενώ οι 
καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν στην δημι-
ουργία ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. 
Μετά τη Λειτουργία στο προαύλιο ακολούθησε 
το καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώματος και αρ-
τοκλασία.

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στους προ-
σκυνητές προσφέρθηκε νοστιμότατη φασολά-
δα με την παρασκευή της οποίας ασχολήθηκε 
όπως πάντα ο αγαπητός μας Τρύφωνας Σπανός. 
Μπράβο, το έθιμο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δεν 
έλειπαν βέβαια και τα «σφαχτά» όπως σε όλα τα 
πανηγύρια μας. 

 Στη συνέχεια αντιλάλησαν οι γύρω ελατοσκέ-

παστες βουνοπλαγιές από το κλαρίνο του Κώστα 
Βασιλάκη και το τραγούδι των αγραφιωτών τρα-
γουδιστών μας, σκορπίζοντας παντού το κέφι και 
χορέψαμε ως το βράδυ. 

 Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά 
και να περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πα-
νηγύρι.

 Πανηγύρι Αγίου Εφραίμ  
στο Γρεβενοδιάσελο 

Την Κυριακή 
18 Αυγούστου 

2013 έγινε και 
φέτος το πανηγύ-
ρι στο εξωκλήσι 
του Αγ. Εφραίμ 
στη θέση Γρεβε-
νοδιάσελο όπου 
αρχίζουν τα όρια 
της Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας.

 Η πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία 
τελέστηκε από τον χωριανό μας ιερέα παπα-Κώστα Παπαγεωρ-
γίου ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν στην δημιουργία 
ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία στο 
προαύλιο ακολούθησε το καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώματος 
και αρτοκλασία παρουσία πλήθους προσκυνητών.

 Να αναφέρουμε για τους νεότερους πως το ωραιότατο αυτό 
εξωκλήσι το έφτιαξε ο αγαπητός χωριανός μας Παύλος Αυγέρης 
ο οποίος φέτος το καλοκαίρι έκανε και άλλες παρεμβάσεις στην 
είσοδό του κάνοντάς το ακόμα πιο όμορφο. Να είναι καλά. Επίσης 
για το εξωκλήσι αυτό έχει κάνει και ωραία ιστοσελίδα στο internet 
στη διεύθυνση: www.agiosefraimkarditsas.gr, όπου θα δείτε 
και θα διαβάσετε πολλά. Όπως: στοιχεία - πληροφορίες για τον 
Άγιο Εφραίμ, τον ναό, την αγιογράφησή του, την τοποθεσία, την 
ιστορία του τόπου, μήνυμα του Κτήτωρα και πολλές φωτογραφί-
ες. 

 Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξαναβρε-
θούμε στο πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.

 Πανηγύρι Σωτήρος 

Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά 

 Πανηγύρι Αγίας Τριάδας στο Μαντζαράκι 
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Μουσική βραδιά στην 
πλατεία Νεράϊδας

Πραγματοποιήθηκε και 
φέτος η μουσική βρα-
διά στην πλατεία του 

χωριού μας. Η ωραία αυτή εκ-
δήλωση του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου μας 
έγινε την Παρασκευή 9 Αυγού-
στου 2013 το βράδυ με μεγάλη 
επιτυχία αφού οι χωριανοί μας 
το ευχαριστήθηκαν χορεύο-
ντας για ώρες. Περιελάμβανε 
περισσότερο παραδοσιακά 
δημοτικά μας τραγούδια αλλά 
και λαϊκά. Στην ορχήστρα συμ-
μετείχαν φέτος αφιλοκερδώς 
οι χωριανοί μας: Λύδια Καρα-
μέτου βιολί - τραγούδι, Κώστας 
Η. Κουσάνας μπουζούκι, Ηλίας 
Γ. Καραμέτος (εγγονός του Λιά-
κου) κλαρίνο, Φραγκίσκος Γ. 
Καραμέτος (εγγονός του Λιά-
κου) βιολί – τραγούδι, Γιάννης 
Σπανός λαούτο – τραγούδι, 
Γιάννης Μπαλτής κλαρίνο, και 
άλλοι φίλοι των προαναφερό-
μενων. Πολλά ευχαριστώ και 
μπράβο απ’ όλους μας για την 
αφιλοκερδή συμμετοχή τους 
ευχόμενοι όχι μόνο να ξαναγί-
νει και του χρόνου αλλά να γί-
νει θεσμός και να γίνεται κάθε 
καλοκαίρι. 

 Αγώνες δρόμου παιδιών 

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγιναν και φέτος οι 
καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των παιδιών μας, 
την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013, το απόγευμα, 

στον κεντρικό δρόμο της Νεράϊδας μερίμνη του Συλλό-
γου μας. Τα παιδιά έτρεξαν σε τέσσερις ομάδες ως εξής: 
● Στην πρώτη ομάδα (κορίτσια μικρά έως και Νηπιαγω-
γείο) πρώτη τερμάτισε η Κατερίνα Ζαχαράκη κόρη 
του Κώστα και της Φωτεινής Καραμέτου – Ζαχαράκη 
(εγγονή της Αγορής και του Βασίλη Δ. Καραμέτου). 
● Στη δεύτερη ομάδα (αγόρια μικρά έως και Νηπιαγω-
γείο) πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Καραλής γυιός του 
Λεωνίδα και της Μαριλένας Σπινάσα – Καραλή (εγγονός 
της Αλίκης και του Θεόδωρου Σπινάσα). 
● Στην τρίτη ομάδα (αγόρια από Α’ Δημοτικού έως και 
Γ’ Δημοτικού) πρώτος τερμάτισε ο Κώστας Κατσούλης 
γυιός της Χαρούλας και του Σωτήρη Κατσούλη (εγγονός 
της Μαριάνθης και του Λεωνίδα Κατσούλη). 
● Στην τέταρτη ομάδα (αγόρια από Δ’ Δημοτικού και 

πάνω) πρώτος τερμάτισε ο Αναστάσιος Κυριακόπου-
λος γυιός του Σπύρου και της Αλέκας Δήμου - Κυριακο-
πούλου (εγγονός της Χρυσούλας και του Τάσιου Η. Δή-
μου).
Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνη-
στική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή με-
ταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι. 
Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας λέει 
ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα αγόρια και κορίτσια για τη 
συμμετοχή τους στους αγώνες και ζητάει του χρόνου να 
πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να 
μην λείψει ούτε ένα. 

Πολλοί χωριανοί μας ανέβηκαν και φέ-
τος, το Σάββατο 20 Ιουλίου, στο πανη-
γύρι του Αη-Λιά. Η πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία τελέστηκε από τον εφημέριό 
μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή, ενώ οι καλλίφω-
νοι ψάλτες μας βοήθησαν στην δημιουργία 
ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. 

Το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του 
Υψώματος, τελέστηκε μετά τη Λειτουργία, στο 
υπό σκιάν προαύλιο, με την αντηλιακή κατα-
σκευή που έγινε εδώ και χρόνια γι’ αυτό το 
σκοπό. Καφενείο έφερε και φέτος ο αγαπητός 
μας Γιάννης με το γιό του Θύμιο και τους ευχα-
ριστούμε όλοι θερμά. Έτσι καθίσαμε στα ωραία 
ανοξείδωτα μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα του 
πλακοστρωμένου προαυλίου, κάτω απ’ τα δρο-
σερά έλατα, πίνοντας καφέ με δροσερό νερό 
και απολαμβάνοντας την μοναδική θέα που χα-
ρίζει η τοποθεσία αυτή. Ευχαριστούμε επίσης 
θερμά τόσο τις γυναίκες που πήγαν την παρα-
μονή και καθάρισαν το εξωκκλήσι όσο και τους 
χωριανούς μας που πήγαν (μαζί με τον ιερέα) 
πρίν μια εβδομάδα και καθάρισαν το προαύλιο 
κόβοντας με μηχάνημα όλα τα χόρτα και τις 
φτέρες. Μπράβο σ’ όλους για την αφιλοκερδή 
εργασία τους.
Στα μείον ήταν δυστυχώς και φέτος η άσχημη 
κατάσταση του δρόμου. Ο Πρόεδρος πήγε βέ-
βαια ο ίδιος, 2 μέρες πρίν, με το σκαπτικό μηχά-
νημά του και τον διόρθωσε λίγο καλύπτοντας 
με χώμα τα νεροφαγώματα κι έτσι ανέβηκαν 
αρκετά Ι. Χ. αλλά αυτό ήταν προσωρινό. Μετά 

από λίγες μέρες οι βροχές τον επανέφεραν στην 
προτεραία αθλία κατάστασή του. Φωνάζουμε 
χρόνια αλλά κανένας δεν μας ακούει: Στο δρό-
μο αυτό πρέπει επιτέλους να πέσουν μερικά 
αυτοκίνητα χαλίκι για να βελτιωθεί και να μπο-
ρούμε να ανεβαίνουμε εκεί κι άλλες μέρες του 
χρόνου. Οι σε όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας 

πρέπει να βρούν ένα τρόπο ώστε τάχιστα να 
χαλικοστρωθεί αυτό το μικρό κομμάτι δρόμου 
που οδηγεί στον Αη-Λιά. Αν στρωθεί καλά μια 
φορά με χαλίκι και φύγουν έξω τα νερά ο δρό-
μος αυτός δεν ξαναχαλάει. Ούτε θα χρειάζεται 
να στέλνει κάθε χρόνο ο Δήμος μηχάνημα να 
τον διορθώνει. Ρίξτε λίγο χαλίκι κι αφήστε τον, 
δεν θα χρειάζεται πλέον συντήρηση! 

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρε-
θούμε και του χρόνου σ’ αυτό το πανηγύρι.

 Πανηγύρι ΑηΛιά Νεράϊδας 

 Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου το 2013

Στο  Μοναστήρι  της  
Σπηλιάς  στην  Αργιθέα  
έγινε  φέτος  η  εκδρομή  

του  Εξωραϊστικού & Μορφω-
τικού  Συλλόγου  μας, την  Πέ-
μπτη  8  Αυγούστου  2013.
    Το  τουριστικό  πούλμαν  του  
αγαπητού  χωριανού  μας  Νίκου  
Θάνου (που  έχει  το  γραφείο  
«ΘΑΝΟΣ  TOURS» στην  Καρδί-
τσα) έφυγε  στις  7  το  πρωί  απ’  
τη  Νεράϊδα  και  ακολουθώντας  
την  διαδρομή  Νεράϊδα – Καρ-
δίτσα – Μουζάκι – Πευκόφυτο – 

Συκιά – Βλάσι, ανεβήκαμε  στον  
αυχένα  Αγ. Νικολάου  και  κατη-
φορίζοντας  φτάσαμε  στην  Ι. Μ. 
Σπηλιάς. Εκεί  προσκυνήσαμε  
και  περιηγηθήκαμε  το  ονομα-
στό  αυτό  μοναστήρι. Επιστρέ-
φοντας  στην  ίδια  διαδρομή  
καθήσαμε  για  μεσημεριανό  
φαγητό  στην  ωραία  ταβέρνα 
«Κεραμαριό», λίγο  έξω  από  

το  Μουζάκι, ενώ  ήπιαμε  απο-
γευματινό  καφέ  έξω  από  την  
Πύλη  Τρικάλων  δίπλα  στον  
Πορταϊκό  ποταμό. 
   Με  την  εκδρομή  αυτή  είδαμε  
πολλά  αφού  διασχίσαμε  όλο  
το  δυτικό  τμήμα  του  νομού  
Καρδίτσας. Είδαμε  την  λίμνη  
της  Στεφανιάδας  που  έγινε  
από  κατολίσθηση, πολλά  χω-
ριά  της  Αργιθέας, το  φυσικό  
περιβάλλον  της  περιοχής  κ. ά.
   Δυστυχώς  πολλοί  ακόμα  χω-
ριανοί  μας  ήθελαν  να  έρθουν  

αλλά  δεν  χώρεσαν  στο  λεω-
φορείο. Ζητάμε  συγνώμη  δη-
λώνοντας  πως  του  χρόνου  θα  
έχουν  τις  πρώτες  θέσεις. Τονί-
ζουμε  επίσης  πως  ο  Σύλλογος  
δεν  έβαλε  ούτε  1  ευρώ  αφού  
όλα  τα  χρήματα  τα  έδωσαν  οι  
εκδρομείς.      
   Και  του  χρόνου  ευχόμαστε  
ακόμα  καλύτερα.

 Αντάμωμα  Μεγαλακκιωτών  2013   
Με  μεγάλη  επιτυχία  έγινε  και  φέ-

τος  το  καθιερωμένο  ετήσιο  αντά-
μωμα  των  απανταχού  Μεγαλακκιωτών, 
την  Κυριακή  18  Αυγούστου  2013, στο  
προαύλιο  της  εκκλησίας  των  Αγίων  
Αποστόλων, στο  Μεγαλάκκο  της  Τ. Κ. 
Νεράϊδας. 
Η  Θεία  Λειτουργία  τελέστηκε  στον  προ-
αναφερόμενο  Ιερό  Ναό, χοροστατούντος  
του  εκ  Μεγαλάκκου  συνταξιούχου  ιερέα  
παπα-Γιώργη  Λυρίτση.
Παραβρέθηκαν  πολλοί  Μεγαλακκιώτες  
όπου  για  μια  ακόμη  φορά  αντάμωσαν, 
έφαγαν, κουβέντιασαν, τραγούδησαν  και  χόρεψαν  όλοι  μαζί  γλεντώντας  ως  αργά  το  βράδυ. 
Ο  Σύλλογος  ευχαριστεί  όσους  παρευρέθησαν, για  την  παρουσία  τους  και  την  προσφορά  τους. 
 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου  Μεγαλάκκου.

 Η Εκδρομή του Συλλόγου Νεράϊδας 

 Το μοναστήρι της Σπηλιάς στην Αργιθέα
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Ο Βουλευτής και τ. Υφυπουργός Παιδείας, 
κ. Σπύρος Ταλιαδούρος συνεχίζοντας τις 

επισκέψεις του σε ορεινά Δημοτικά Διαμερί-
σματα του Νομού μας, επισκέφτηκε, τα Δημο-
τικά Διαμερίσματα Λουτροπηγής, Νεράϊδας 
Δολόπων, Μολόχας, Απιδιάς, Νεοχωρίου, και 
Πεζούλας ενώ παρευρέθη και στις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις της Κερασιάς και της Δαφνο-
σπηλιάς.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του συνα-
ντήθηκε και συνομίλησε με τους κατοίκους και 
εκπροσώπους των Συλλόγων τους, άκουσε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως για 
την έλλειψη αγροτικών ιατρών στα ορεινά Δημο-
τικά Διαμερίσματα του Νομού και την στασιμό-
τητα των έργων στους οδικούς άξονες Νεράϊδας 
– Τριφύλλας, Σαραντάπορου – Μολόχας και Νε-

ράϊδας – Γιαννουσέϊκα.
Ο κ. Ταλιαδούρος τους διαβεβαίωσε ότι βρί-

σκεται πάντα στο πλευρό τους και ότι με Ερωτή-
σεις και Αναφορές που καταθέτει στη Βουλή, στο 
πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αλλά και 
Διαβήματα προς τους αρμόδιους, ανά περίπτωση, 
Υπουργούς προβάλλει συνεχώς τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ορεινής Καρ-
δίτσας και επιδιώκει την επίλυση των προβλημά-
των που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των 
κατοίκων της. Ειδικότερα τόνισε ότι έχει επανει-
λημμένα ζητήσει τη στελέχωση των αγροτικών 
ιατρείων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καρδί-
τσας έστω και κατά το πρότυπο της νησιωτικής 
χώρας όπως και την επίσπευση της συνέχισης της 
χρηματοδότησης για οδικά έργα όπως τα προα-
ναφερθέντα.».

Το έργο βελτίωσης του 
οδοστρώματος και 
αποκατάστασης φθο-

ρών που κατασκευάζεται στον 
οδικό άξονα που οδηγεί στο 
Καροπλέσι, επισκέφτηκε ο 
αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας 
Βασίλης Τσιάκος, συνοδευό-
μενος από τη διευθύντρια τε-
χνικών έργων Μ. Τσέλιου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενη-
μερώθηκε για το έργο και στη 
συνέχεια δήλωσε, ότι η Περι-
φερειακή Ενότητα Καρδίτσας 
συνεχίζει με δικούς της πό-
ρους, την προσπάθεια βελτί-
ωσης του οδικού δικτύου και 
την αποκατάσταση των φθο-
ρών στο οδικό δίκτυο ευθύνης 
της. «Παρά το γεγονός ότι δεν 
έχουμε χρηματοδοτηθεί από 
την πολιτεία ούτε με ένα ευρώ, 
για βελτίωση και αποκατά-
σταση φθορών, καταβάλουμε 
μεγάλες προσπάθειες ώστε με 
εξοικονόμηση πόρων να κα-
τευθύνουμε πιστώσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση. Στόχος 

μας είναι η κίνηση των πολιτών 
στο οδικό δίκτυο ευθύνης μας 
να γίνεται με ασφάλεια. Θέλου-
με να ελπίζουμε ότι η πολιτεία 
θα αλλάξει στάση απέναντι μας 
και θα δώσει τα κονδύλια που 
απαιτούνται», τόνισε ο αντιπε-

ριφερειάρχης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Γιατί δεν είδαμε 
το καλοκαίρι να γίνονται τέ-
τοιες εργασίες και στο δρόμο 
Καρδίτσα – Νεράϊδα; 

Δρομολογούνται από την Π. Ε. Καρδίτσας ση-
μαντικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση ζη-
μιών στο οδόστρωμα

Δρόμο – καρμανιόλα για τους διερχόμενους 
οδηγούς χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι του 

Σαρανταπόρου και της Νεράϊδας τον κεντρικό 
δρόμο που συνδέει τα δυο χωριά. 

Κατά μήκος του οδοστρώματος υπάρχουν κα-
θιζήσεις από την διάβρωση του εδάφους λόγω 
των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρα-
τούν στην περιοχή το χειμώνα, γεγονός που κα-
θιστά την διέλευση των οχημάτων προβληματική 
αλλά και επικίνδυνη! 

Σε κάποια σημεία του δρόμου χρειάζεται αυ-
ξημένα αντανακλαστικά από τους οδηγούς, δι-
ότι το εύρος έχει στενέψει (σε μία μικρή λωρίδα 
κυκλοφορίας) και το οδόστρωμα είναι ανώμαλο 
παρά τις όποιες επεμβάσεις έγιναν από τις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας.

Την τελευταία τριετία το Συμβούλιο της Το-
πικής Κοινότητας Νεράϊδας έχει επανειλημμένα 
στείλει σχετικά έγγραφα στην Π. Ε. ζητώντας να 
γίνουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποκατά-
στασης του οδοστρώματος, αλλά η οικονομική 
δυσπραγία της κεντρικής Διοίκησης επέτρεψε 
μόνο κάποιες επεμβάσεις συντήρησης, προσωρι-
νού χαρακτήρα, για να μην διακοπεί η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων.

Ωστόσο σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η 

Π. Ε. μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να 
εξασφαλίσει κρατικά κονδύλια για παρεμβάσεις 
στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του νομού Καρδί-
τσας.

Στο σχετικό πλάνο έχει μπεί και ο δρόμος Σα-
ραντάπορα – Νεράϊδα, όπου προγραμματίζονται 
ολοκληρωμένες εργασίες αποκατάστασης του 
οδοστρώματος στα επίμαχα τμήματα. 

Τα έργα δρομολογούνται μέσα στο Σεπτέμ-
βριο με μια σημαντική δημοπρασία που θα γίνει 
γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, με προϋπολογισμό 
που ξεπερνάει τα 300.000 ευρώ.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρη-
ση στην όλη διαδικασία και δυστυχώς δεν αξιοποι-
ήθηκε το καλοκαίρι για να γίνουν οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες…

Όμως όπως λέει και ο λαός μας «κάλιο αργά 
παρά ποτέ» δεδομένου ότι η αναγκαιότητα των 
συγκεκριμένων εργασιών είναι αδιαμφισβήτητη 
και πανθομολογούμενη από αιρετούς και κατοί-
κους της περιοχής ώστε να προληφθούν δυσάρε-
στες εξελίξεις τον ερχόμενο χειμώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
Το κείμενο αυτό συνοδευόμενο από 4 έγχρωμες 
φωτογραφίες (μια του χωριού μας και τρείς από 
προβληματικά σημεία) δημοσιεύτηκε στη σελίδα 
4 του «Πρωϊνού Τύπου» χωρίς υπογραφή. Ευχαρι-
στούμε όλοι θερμά όποιον το ’γραψε ελπίζοντας 
τα γραφόμενα να γίνουν πράξη την ώρα που δια-
βάζετε αυτές τις γραμμές.
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Επίσκεψη του Δημάρχου Καρδίτσας Κ. 
Παπαλού σε Νεράϊδα και Σαραντάπορα 

Την Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας και τον Οικισμό Σαρα-
νταπόρου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κώ-
στας Παπαλός συνοδευόμενος από την αρμόδια για 

την Δημοτική Ενότητα Ιτάμου Αντιδήμαρχο κα Ουρανία 
Σούφλα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ύδρευσης κ. Σωτή-
ρη Γούλα, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καρδίτσας κ. Βάϊο Ελευθερίου, τον πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου Νεράϊδας κ. Δημήτρη Λιάπη και συνεργάτες 
του, προκειμένου να συζητήσει τα τοπικά προβλήματα.
Οι συσκέψεις που είχε με τους κατοίκους της περιοχής ήταν 
εποικοδομητικές, αφού εξετάστηκαν αρκετά ζητήματα που 
τους απασχολούν, όπως επισκευές στα δίκτυα ύδρευσης, βελ-
τιώσεις και αποκαταστάσεις ζημιών στην εσωτερική οδοποιία, 
ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων, η αξιοποίηση του κλειστού 
Δημοτικού Σχολείου Νεράϊδας, η μελλοντική πιθανή εγκατά-
σταση ανεμογεννητριών στα γύρω βουνά.
Όπως επισήμανε ο κ. Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, ελέω κρί-
σης, με τα λίγα μέσα που διαθέτει και περιορισμένες δραμα-
τικά οικονομικές δυνατότητες, διανύει μια πολύ δύσκολη αυ-
τοδιοικητική περίοδο. Όμως όλο το διάστημα της μέχρι τώρα 
θητείας της, παρά τα συνεχή γραφειοκρατικά εμπόδια και τα 
αναπάντεχα χρηματοδοτικά κενά, δούλεψε σκληρά και πέτυχε 
να ανταπεξέλθει με επιτυχία, στις τεράστιες υποχρεώσεις του 
«Καλλικράτη»! Παράλληλα ακολούθησε μια πολύ συντηρητική 
πολιτική, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το νοικοκύρεμα των οι-
κονομικών του Δήμου.
«Σήμερα, χάρη στον σωστό αρχικό σχεδιασμό μας και την 
αρωγή των εργαζομένων, μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε 
να ισορροπήσουμε τις δαπάνες, να καλύψουμε σε σημαντικό 
βαθμό τις οφειλές και να τιθασεύσουμε το υπέρογκο χρέος του 
Δήμου, επιτεύγματα που στην αρχή της θητείας μας φαίνονταν 
σε πολλούς αδύνατα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαλός. 
Αναφερόμενος στα προβλήματα της καθημερινότητας, ο κ. 
Δήμαρχος επισήμανε ότι ο Δήμος βρίσκεται πολλές φορές σε 
δυσχερή θέση, διότι ούτε μηχανήματα διαθέσιμα υπάρχουν, 
ούτε το προσωπικό επαρκεί για να αντιμετωπίσει όλες τις 
ανάγκες, ιδιαίτερα στην ορεινή ζώνη. Επιπλέον, σε όλα αυτά 
θα πρέπει να προστεθεί και το νέο νομικό ασφυκτικό πλαίσιο 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. που δεν επιτρέπει ευελιξίες του παρελ-
θόντος.
Γι’ αυτό, ζήτησε από τα Τοπικά Συμβούλια, τους Προέδρους 
και τις τοπικές κοινωνίες να αναλάβουν περισσότερες πρωτο-
βουλίες και σε συνεννόηση με το Δήμο, τουλάχιστον τα μικρά 
θέματα να επιλύονται στην γέννησή τους.
«Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και τις τεράστιες περικοπές 
χρηματοδοτήσεων που τον ακολούθησαν, το βάρος της αυτο-
διοίκησης έγινε τόσο μεγάλο που χρειάζεται και η σύμπραξη 
των τοπικών κοινωνιών για να σηκωθεί και να πορευτεί ο Δή-
μος μας ποιο γρήγορα στο δρόμο της ανάκαμψης» υπογράμ-
μισε ο κ. Παπαλός. 
Να σημειωθεί πως απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Δήμαρχος 
ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή του στην ιδιωτι-
κοποίηση της ύδρευσης και την υποστήριξή του στον δημόσιο 
χαρακτήρα της, θέσεις που ο ίδιος εξέφρασε πολλές φορές και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΑ. Ενώ, για την προώθη-
ση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Δήμο, είπε πως η 
Δημοτική Αρχή βλέπει θετικά αυτή την προοπτική και βέβαια 
είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συζήτηση με τους δημότες. 
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Επισκέψεις Ταλιαδούρου σε δημοτικά διαμερίσματα του Νομού 

Εργασίες στο οδικό δίκτυο προς Καροπλέσι επέβλεψε ο Β. Τσιάκος

Επικίνδυνες καθιζήσεις στο δρόμο  Σαραντάπορα – Νεράϊδα

 Ο χορός  
του Συλλόγου Νεράϊδας 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος χο-
ρός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
μας, την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, το βρά-

δυ στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. 

Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε ώστε πολύς κόσμος (μόνιμοι, 
απόδημοι χωριανοί μας αλλά και πολλοί φίλοι μας από τα 
γύρω χωριά) να καθίσει στα τραπέζια – καρέκλες του Συλλό-
γου μας, που είχαν απλωθεί σε όλα το χώρο της πλατείας, να 
εξυπηρετηθεί με τα ωραία ψητά φαγητά του χωριανού μας 
Νίκου Κ. Χαλάτση (που λειτουργεί από την άνοιξη νέο κατά-
στημα στο χωριό μας) και να διασκεδάσει με την ωραία μου-
σική μέχρι τις πρωινές ώρες. Θα χορεύαμε μέχρι το ξημέρωμα 
αλλά μια ξαφνική βροχή που έπεσε στις 5 το πρωί μας ανάγκα-
σε να το διαλύσουμε. Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για 
τη συμμετοχή του. 
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά και να περάσουμε 
ακόμα καλύτερα στο χορό του Συλλόγου μας στο χωριό. 

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το 
γειτονικό μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει 

και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.
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Ο ΕΟΣ Καρδίτσας το καλοκαίρι 
ήρθε πάλι στο χωριό μας 

O δραστήριος Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας 
μας έκανε την τιμή να έρθει και πάλι φέτος στο 
χωριό μας και μάλιστα για δυο μέρες. 

Το Σάββατο 10.8.13 το πρωί άρχισαν να φτάνουν στην 
πλατεία μας πολλοί ορειβάτες από την Καρδίτσα όπου 
μαζί με πολλούς χωριανούς μας πήγαμε στην Σπηλιά του 
Πατριάρχη, στην Κοκκινόβρυση. Εκεί μετά από μεγάλη 

προσπάθεια καθαρίσαμε το μονοπάτι, κατεβήκαμε στο 
εσωτερικό του Σπηλαίου όπου ο ειδικός Σπηλαιολόγος 
που ήταν μαζί τους ερεύνησε το χώρο, έκανε μετρήσεις 
και μας είπε πως είναι ένα από τα καλύτερα Σπήλαια της 
περιοχής Καρδίτσας και αξίζει να γίνει επισκέψιμο. Αρκεί 
να γίνουν μερικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μο-
νοπατιού και μια τσιμεντένια σκάλα στην είσοδό του με 
κιγκλίδωμα ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κατεβεί εύ-
κολα στο εσωτερικό του. Από τη μεριά τους αυτοί είπαν 
πως θα το προβάλλουν μέσα από τα φυλλάδιά τους ώστε 
να γίνει γνωστό πανελληνίως. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Η διανυκτέρευση το Σάββατο το βράδυ έγινε σε σκη-
νές που έστησαν οι ίδιοι στο προαύλιο του Δημοτικού 
Σχολείου μας ενώ νωρίτερα μοιράστηκαν φυλλάδια και 
έγινε συζήτηση στο καφενείο για τα αρνητικά που θα έχει 
η πιθανή εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις γύρω κο-
ρυφογραμμές μας.

Την Κυριακή 11.8.13 η εξόρμηση ήταν προς τη Μάρ-
τσα. Ξεκινήσαμε το πρωί από την πλατεία, περπατώντας 
στο παραδοσιακό μονοπάτι Κτσέϊκα – Καντί – ΑηΛιάς 

– Κρουσταλλάκι – Καυκιά – Πλάκα – κορυφή Μάρτσα. Η 
επιστροφή έγινε μέσω του Ποτιστή στην Τριφύλλα. Φέτος 
ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του μονοπατιού (που ξεκί-
νησε πέρσι) σε όλο το μήκος του ενώ τα μέλη του ΕΟΣΚ 
σηματοδότησαν τέλεια το μονοπάτι μέχρι την κορφή της 
Μάρτσας. Κάνουμε γνωστό σε όλους πως σήμερα πλέον 
σε όλο το μήκος του μονοπατιού μπορεί άνετα να ανέβει 
«μουλάρι φορτωμένο με βριζόνια» ενώ κι αυτός που δεν 
έχει ξαναπάει δεν θα χαθεί πουθενά αφού σε κάθε έλατο 
υπάρχει και κάποιο σήμα του ΕΟΣΚ που δείχνει την πο-
ρεία του. Τι να πούμε, πως να τους ευχαριστήσουμε; Χίλια 
ευχαριστώ για όλα και του χρόνου τους περιμένουμε πάλι 
ελπίζοντας να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. 

Και τις δυο μέρες μαζί μας ήταν και ο αγαπητός μας 
δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος που με το φακό του 
τράβηξε πλήθος φωτογραφιών που θα τις χρησιμοποιή-
σει σε κείμενά του. Ηλία, χίλια ευχαριστώ εκ μέρους μας 
είναι λίγα! 

Για προγραμματισμένες εργασίες εξωραϊσμού του 
Κοιμητηρίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα 

ακόλουθα ποσά: 
1. Πλατσιούρης Γεώργιος του Κων/νου προ-

σέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 323) εις 
μνήμην της συζύγου του Ουρανίας.

2. Μαργαρίτη Βασιλική του Ιωάννου προσέφε-
ρε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 324) εις μνή-
μην των Γονέων της Ιωάννου και Κωνσταντίας 
Μαργαρίτη.

3. Ανυφαντή Δάφνη και τα τέκνα Ελένη και Χρι-
στίνα προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 325) εις μνήμην του συζύγου και πατρός 
τους Αθανασίου Ανυφαντή του οποίου τα οστά 
μεταφέρθηκαν στο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας την 
5.8.2013. 

4. Θάνος Κων/νος του Γεωργίου προσέφερε το 
ποσό των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 326) εις μνήμην 
της συζύγου του Χαρίκλειας, αντί μνημοσύνου. 

5. Οικογένεια Σκρέκου Ευθυμίας προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 327) εις μνήμην 
του ανεψιού τους Δημητρίου Γ. Βούλγαρη. 

6. Μαλάμη Αθηνά προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αριθ. απόδ. 328), εις μνήμην του συζύγου 

της Χριστοδούλου και του γυιού της Κων/νου και 
των συγγενών της. 

7. Βουρλιάς Σωτήριος του Νικολάου (από Αμε-
ρική) προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
329), εις μνήμην των Γονέων του.

8. Οικογένεια Λάμπρου Σπανού προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 330), εις μνήμην της 
Σταθούλας Σπανού.

9. Ντερέκας Λουκάς προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 331), εις μνήμην της Μαρίας 
Βασ. Ζήση (κόρης της Κωνσταντίας Τσιτσιμπή). 

10. Γεωργίου Νικόλαος και η σύζυγός του Βα-
σιλική Τσιτσιμπή από το Καροπλέσι, προσέφεραν 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 333), εις μνήμην 
των Γονέων τους.

11. Μονάντερος Φώτιος του Κων/νου, προσέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 334), εις 
μνήμην των Γονέων του και της αδελφής του Φώ-
νης Γεωργίου Καραμέτου.

12. Καραμέτος Δημήτριος του Ιωάννου, προ-
σέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 335), εις 
μνήμην της συζύγου του Αλεξάνδρας Δ. Καραμέ-
του.

Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Διευκρίνιση  περί  ενοριών  
της  Κοινότητάς  μας… 

Η Κοινότητά μας Νεράϊδας έχει δύο ενορίες τις εξής: 
1) Ενορία Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας και 2) Ενορία 

Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου. Οι ονομασίες τους 
δεν είναι μόνο τυπικές αλλά και ουσιαστικές, που σημαί-
νει ότι πολιούχος Άγιος του οικισμού Νεράϊδας είναι ο 
Άγιος Γεώργιος και πολιούχος Άγιος του οικισμού Σαρα-
νταπόρου είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Όλες οι άλλες εκ-
κλησίες εντός ή εκτός οικισμών είναι εξωκλήσια. Κεντρι-
κά πανηγύρια είναι του ΑηΓιωργιού στη Νεράϊδα και του 
Αγ. Κωνσταντίνου στα Σαραντάπορα, όλα τα άλλα είναι 
δευτερεύοντα πανηγύρια εξωκλησίων. Χωριανοί μας επι-
τακτικά ζήτησαν να δημοσιευτεί η διευκρίνιση αυτή μετά 
την μεγάλη αναστάτωση που δημιουργήθηκε παραμονές 
Δεκαπενταύγουστου στο χωριό μας ώστε αυτό να μην 
επαναληφθεί.

Προσφορές για έργα εξωραϊσμού του Κοιμητηρίου Νεράϊδας 

Κάηκε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ εν κινήσει

Από θαύμα στην κυριολεξία σώθηκαν 
περίπου 25 χωριανοί μας επιβάτες 
του λεωφορείου του ΚΤΕΛ το κα-

λοκαίρι. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 12 
Ιουλίου 2013, το μεσημέρι, το λεωφορείο 
περνώντας τη Ραχούλα και ανεβαίνοντας 
προς τις «Καστανιές», άρχισε να βγάζει 
καπνούς από το πίσω μέρος του όπου και 
η μηχανή του. Οι επιβάτες των πίσω θέσε-
ων (πρώτη η Βασιλική Καραμέτου – Γάκη) 
αντιλήφθηκαν τον καπνό στη στροφή της 
ράχης «Καστανιές» δίπλα στο εκκλησάκι 
του Αγ. Νεκταρίου. Ευτυχώς την ίδια στιγ-
μή ο οδηγός πρόλαβε και άνοιξε τις πόρ-
τες και την τελευταία στιγμή κατέβηκαν 
όλοι οι επιβάτες. Λίγα δευτερόλεπτα να 
αργούσαν οι πόρτες θα μπλόκαραν και θα 
καιγόταν όλοι μέσα! Μόλις κατέβηκαν όλοι 
το λεωφορείο «λαμπάδιασε» και κάηκε ολο-
σχερώς μαζί φυσικά με τα πράγματα των επιβατών που ήταν από κάτω. Ο καπνός του φαινόταν από 
την πόλη της Καρδίτσας κι όλο τον κάμπο. Ήρθε η Πυροσβεστική αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για το 
λεωφορείο, ελέγχοντας πλέον τη φωτιά να μην επεκταθεί στο γύρω δάσος. Τους επιβάτες έφερε στη 
Νεράϊδα άλλο λεωφορείο που έστειλε το ΚΤΕΛ.

Ορειβάτες του ΕΟΣΚ και χωριανοί μας στη Σπηλιά του Πατριάρχη. 

Διευκρίνιση 
περί δρόμων…

Είπαν μερικοί στις 
συζητήσεις μας το 
καλοκαίρι στο χωριό, 

να σταματήσουμε πλέον 
να βάζουμε στην πρώτη 
σελίδα τους σημαντικό-
τατους για την περιοχή 
δρόμους, γιατί βαρέθηκε ο 
κόσμος να τους βλέπει και 
οι πολιτικοί δεν συγκινού-
νται. Επειδή όμως πολλοί 
περισσότεροι μας είπαν 
να συνεχίσουμε να τους 
βάζουμε μέχρι να γίνουν 
και μάλιστα με μεγαλύτερη 
ένταση και να στέλνουμε 
την εφημερίδα σε όλους 
τους πολιτικούς για να το 
βλέπουν πρώτο θέμα κάθε 
τρίμηνο, θα συνεχίσουμε 
να τους βάζουμε αν και 
πιάνουν πολύτιμο χώρο της 
εφημερίδας μας. Συνε-
χίζουμε γιατί χωρίς την 
ολοκλήρωση αυτών των 
δρόμων τα χωριά της περι-
οχής μας δεν έχουν κανένα 
μέλλον. Αυτοί οι δρόμοι 
είναι η βάση των υποδομών 
και θα δώσουν πνοή ζωής 
στα χωριά μας! 

Φέτος τον Αύγουστο 
όταν περνούσαμε τη 
γέφυρα στον «Άμπλα» 
και τύχαινε να φυσάει 

βοριάς η βρωμερή μυρωδιά που 
έμπαινε στο αυτοκίνητο ήταν 
αποπνικτική. Εκτός αυτού φαί-
νονταν στο έδαφος βρωμερά λύ-
ματα να κυλάνε πρός το ποτάμι 
δίπλα. 
Σε ερώτηση που κάναμε στο Δήμο 
Καρδίτσας το χειμώνα, μετά τα δη-
μοσιεύματα που αναδείκνυαν το 
ζήτημα, μας απάντησαν πως: «…
ισχύουν όσα είχαμε πει στην προη-

γούμενη επικοινωνία μας, τόσο για 
τη λειτουργία του, όσο και για τη 
δικαστική διερεύνηση. Επαναλαμ-
βάνουμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
ανησυχίας των κατοίκων για το πε-
ριβάλλον...». Όμως όταν η βρώμα 
που αναδύεται είναι ανυπόφορη 
και βλέπουμε με τα μάτια μας βρω-
μόνερα να κυλάνε μέσα στο ποτά-
μι μπορούμε να μην ανησυχούμε; 
Όλοι ζητάμε να αποκατασταθεί 
τάχιστα η βλάβη του Βιολογικού 
ώστε να λειτουργεί σωστά και να 
μην μολύνεται το περιβάλλον και 
ιδίως το ποτάμι μας ο Μέγδοβας.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου   
λειτουργούσε το καλοκαίρι; 

Το ολοσχερώς καμένο λεωφορείο μόλις φορτώθηκε 
σε νταλίκα να μεταφερθεί στην Καρδίτσα (Φωτό: Διονύ-

ση Αμάση, συζύγου Δήμητρας Χρ. Κουσάνα, που κατά 
σύμπτωση ανέβαινε πίσω του). 

Φιλολογικά μαθήματα  ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, 
 (Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία), παραδίδει

σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, σε προσιτές τιμές.

Αγγελική Ι. Μπέλλου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 9734693 Κιν. 697 4820800 e-mail: agbellou@gmail.com

* Η Αγγελική είναι κόρη του Γιάννη Α. Μπέλλου και διαμένει στην περιοχή Ηλιούπολη της Αθήνας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  
Μπέλλος  Ηλίας  του  Χρήστου  

Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου  41 
     Τηλ./fax: 210 9621997   Κιν.: 694 8079798 

     e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr    
     *  Ο  Ηλίας  είναι  γιός  του  Χρήστου  Μπέλλου  και  ασχολείται  με  

Λογιστικά  και  Φοροτεχνικά. Κρατάει  Βιβλία  Ελεύθερων  Επαγγελματιών, 
συμπληρώνει  και  υποβάλλει  Δηλώσεις  Φόρου  Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 
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186 Παπουτσόπουλος  Ηλίας πρώην Δήμαρχος Φουρνάς (223) .. 20
187 Παππά - Καυχίτσα  Ναυσικά - Φαρμακοποιός (190)......... 30
188 Πλατσιούρη  Έλλη  του  Φίλιπ. (1148) .............................. 20
189 Σδράκας  Βάϊος  σύζ. Όλγας  Θώμου (1144) ..................... 20
190 Σπανός  Αναστάσιος  του  Κων. (321)............................... 20
191 Σπανός  Γεώργιος  του  Χαραλ. (196) ................................. 5
192 Σπανός  Ελευθέριος (240) ............................................... 20
193 Σπανός  Κων/νος  του  Βάϊου (204).................................. 20
194 Σπανός  Λάμπρος  του  Ιωάνν. (455) ................................ 20
195 Σπανός  Μίμης  του  Κων. από  Θεσ/νίκη (407) ................ 50
196 Σπανός  Σπύρος  του  Βάϊου (206) ................................... 20
197 Σπανού - Γάκη  Μαγδαληνή  σύζ. Σεραφείμ (1929) ......... 20
198 Σπανού - Διαμάντη  Γεωργία  του  Λάμπρου (453) ........... 10
199 Σπανού - Κωνσταντίνου  Ζωή  του  Δημ. (1797) .............. 20
200 Σπανού - Πεταλά  Γεωργία  του  Νικ. (934) ...................... 15
201 Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου  Κική  του  Νικ. (935)...... 10
202 Σπινάσα - Καραγιάννη  Χρυσούλα (236) .......................... 10
203 Σπινάσας  Θεόδωρος  του  Χρήστου (414) ....................... 20
204 Τραχανής  Ηλίας  από  Καροπλέσι (322)   ......................... 20
205 Τσαγκαρινού  Ειρήνη (403) ............................................. 20
206 Τσιρίγκας Ταξιάρχης  από  Κλειτσό (200) ......................... 20
207 Τσιτσιμπή  Κωνσταντίνα  του  Ταξιάρχη (230) ................... 5
208 Τσιτσιμπή  Μάγδα  του  Ηλία (228) .................................. 20
209 Τσιτσιμπής  Γεώργιος  του  Ηλία (226) ............................. 20
210 Τσιτσιμπής  Ηλίας  του  Γεωργίου (310) ........................... 15
211 Τσιτσιμπής  Θωμάς (250) ................................................ 10
212 Τσιτσιμπής  Κων/νος  του  Ταξιάρχη (229) ....................... 20
213 Τσιτσιμπής  Λεωνίδας  του  Ηλία (227) ............................ 20
214 Χαλάτσης  Γεώργιος  του  Κων. (266) ............................... 50
215 Χαλάτσης  Ηλίας  του  Δημητ. (1084) ............................... 20
216 Χαλάτσης  Νικόλαος  του  Κων. (356)............................... 20
217 Χαλιανδρού  Ευμορφία (303) .......................................... 10

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Οι  συνδρομές  που  δώσατε  μετά  
τις  10  Σεπτεμβρίου  καθώς  και  αυτές  που  βάλατε  στο  λογαριασμό  της  
τράπεζας  θα  δημοσιευτούν  στο  επόμενο  φύλλο  της  εφημερίδας  μας.

Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας

 Αμπελώνες Λιάπη 
 Κρασί – τσίπουρο 
 παραγωγής μας 

Τηλ. 210 5026391  
Κιν. 6977870828 

 Τζάμια – Κρύσταλλα – Καθρέπτες 
 Διπλά – Μονωτικά – Ενεργειακά 

 Χρήστος Μαργαρίτης 
 ΑτΑλΑντη

 τηλ. 2233 0 80616
 Κιν. 697 2357027 

Κρασ ιά Καραβάνα
Κρασ ί  (Ρο ζέ ,  Λευκό ,  Κόκκ ινο )  &  τσ ίπ ουρο ,  πα-

ραγωγής μας ,  από  τ ο  Βελέσ ι

ΒΑΓΓέΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
Τηλ.  210 9719491 (Ηλιούπολη)

 Κιν .  697 6811850
Τηλ.  2441 0  69495 (Δαφνοσπηλιά)

 Emai l :  Krasiakaravana@hotmai l .gr
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Βιβλίο για τα ιερά λείψανα 
που βρέθηκαν το 1997 στον Κλειτσό

Βιβλίο εξέδωσε αρχές 
του καλοκαιριού ο 

αγαπητός μας γείτονας 
Νίκος Στ. φραγκάκης 
με τίτλο «μια Δωρεά του 
ηγεμόνα Βεσσαράβα στον 
κλειτσό Ευρυτανίας». 
Μέσα στις 80 σελίδες του 
βιβλίου περιγράφεται με 
λεπτομέρειες ο τρόπος 
που το 1997 βρέθηκαν 
στο προαύλιο του Ι. 
Ν. Αγ. Νικολάου του 
Νέου στην Κορίτσα 
Κλειστού σε λειψανοθήκη 
τα αποτμήματα ιερών 
λειψάνων των αγίων 
μεγ. Αθανασίου, Αγ. 
μαρίνας και Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Τα οποία 
όπως είναι γραμμένο στη λειψανοθήκη ήταν μια Δωρεά προς 
το τότε Μοναστήρι της Κορίτσας από τον τότε ηγεμόνα της 
Μολδοβλαχίας Νεόγκο Βεσσαράβα εν έτη 1520. Να αναφέρουμε 
επίσης πως τα λείψανα βρέθηκαν εντελώς τυχαία όταν στις 
22.7.1997 ο Τηλέμαχος Ξενιάς σκάβοντας με το χωματουργικό 
του μηχάνημα μεταξύ των μπάζων που φόρτωνε στο φορτηγό του 
σήκωσε μια παράξενη μάζα με χώματα και κερί που κίνησε το 
ενδιαφέρον του εκκλησιαστικού συμβούλου Λουκά Παυλέτση ο 
οποίος χτυπώντας την με τον κασμά και κολλώντας αυτός πάνω 
στο κερί αποκαλύφθηκε το ιερό εύρημα. Ο αναγνώστης από 
το πλήθος των φωτογραφιών και των αναλυτικών περιγραφών 
μαθαίνει τα πάντα για το σημαντικό αυτό γεγονός της περιοχής 
μας. Γι’ αυτό λοιπόν αξίζει να διαβάσουμε όλοι μας αυτό το 
βιβλίο. Πληροφορίες για την απόκτησή του από τον Νίκο 
Φραγκάκη στο τηλ. 2492 0 31777. 

Προς  επιβεβαίωση  
των  όσων  γράφαμε  
στο  φύλλο  120 (ΣΕΠ 
2012)  για  το  Έπος  

του  ’40  και  ότι  οι  χωριανοί  
μας  ήταν  στο  5ο  Σύνταγμα  

Δυτικοθεσσαλών, το  οποίο  υπε-
ρασπίζονταν  και  το  θρυλικό  
ύψωμα  731, να  προσθέσουμε  
τα  εξής:
  ● Στα  αρχεία  της  Διεύθυνσης  
Ιστορίας  Στρατού  είναι  κατα-
γεγραμμένοι  οι  συνολικά  7.948 
νεκροί  Έλληνες  του  ελληνοϊ-
ταλικού  πολέμου  1940-41, αλ-
φαβητικά  με  ονοματεπώνυμο, 
βαθμό, ημερομηνία  και  περιοχή  
που  έπεσε  ηρωικά  μαχόμενος  
ο  καθένας. Στο  γράμμα  Χ  βρή-
καμε  χωριανό  μας  με  την  εξής  
καταγραφή: «Χαλάτσης  Νικό-
λαος  του  Γεωργίου, Νεράϊδα, 
γεννηθείς  το  1917, Λοχίας  του  
5ου  Συντάγματος  Πεζικού, φο-
νεύθηκε  25.01.1941  στον  τομέα  
Κλεισούρας - Μπούμπεσι  Β/Α 
υψώματος  731». Πρόκειται  για  
τον  αδελφό  της  Αμαλίας  και  
των  αείμνηστων  Κώστα, Μί-
τσιου, Ηλία, κ. ά. και  ήταν  τότε  
24  ετών. Στο  γράμμα  Λ  βρή-

καμε  τον  «λιάπης  Δημήτριος  
του  Ανδρέα, Νεράϊδα, γεννηθείς  
το  1907, Στρατιώτης  του  5ου  
Συντάγματος  Πεζικού, φονεύ-
θηκε  06.01.1941  στον  τομέα  
Κλεισούρας  υψώματα  Φράτα-

ρι». Πρόκειται  για  τον  πατέρα  
της  Αικατερίνης  Λιάπη – Ζέρβα  
και  του  Νίκου, και  ήταν  τότε  34  
ετών. Στο  γράμμα  Ζ  βρήκαμε  
τον «Ζήσης  ηλίας  του  ιωάν-
νου, Νεράϊδα, γεννηθείς  το 1901, 
Στρατιώτης  του  5ο  Συντάγμα-
τος  Πεζικού, πέθανε 22.04.1941 
στον  Άγιο  Γεώργιο  Τυμφρηστού  
επιστρέφοντας  από  το  Μέτωπο  
για  το  χωριό  του». Πρόκειται  
για  τον  πατέρα  του  αγροφύ-
λακα  Γιώργου  Ζήση  και  ήταν  
τότε  40  ετών. Βλέπουμε  λοιπόν  
να  επιβεβαιώνεται  γραπτώς  πως  
οι  χωριανοί  μας  ανήκαν  στο  5ο  
Σύνταγμα  Δυτικοθεσσαλών. 
   ● Ψάχνοντας  τον  κατάλογο  
βρήκαμε  πεσόντες  στο  ύψωμα  
731 κατά  την  εαρινή  επίθεση  
από  γειτονικά  μας  χωριά  τους  
εξής: «ράντης  Νικόλαος  του  
Ιωάννου, Βράχα, γεννηθείς  το  
1919, Στρατιώτης  του  5ου  Συ-
ντάγματος  Πεζικού, φονεύθηκε  

12.03.1941  στο  Ύψωμα  731», 
«καραβαγγέλης  Δημήτριος του  
Αθανασίου, φουρνά, γεννηθείς  
το  1912, Στρατιώτης  του  5ου  
Συντάγματος  Πεζικού, φονεύθη-
κε  09.03.1941  στο  Ύψωμα  731»  
και  έναν  από  την  Μολόχα  που  
έπεσε  στο  διπλανό  ύψωμα  717  
όπου  κι  εκεί  έγιναν  φονικές  
μάχες  κατά  την  εαρινή  επίθεση, 
τον «Ντότσιας  ηλίας  του  Χα-
ραλάμπους, μολόχα, γεννηθείς  
το  1917, φονεύθηκε  09.03.1941  
στο  ύψωμα  717».  
  ●  Συνολικά  στον  πόλεμο  
1940-41  από  το  χωριό – Κοι-
νότητά  μας  Νεράϊδα  είχαμε  4  
νεκρούς  και  3  τραυματίες, από  
τους  περίπου  100  που  επιστρα-
τεύθηκαν (από  το  1940  έως  
το  1950  έχασαν  στους  πολέ-
μους  τη  ζωή  τους  πάνω  από  
50  Νεραϊδιώτες!!!). Οι  νεκροί: 
Χαλάτσης  Νικόλαος   του  Γεω., 
λιάπης  Δημήτριος  του  Ανδ.,  
Ζήσης  ηλίας  του  Ιωάνν., και  
κοντογιάννης  Δημήτριος  του  
Λεω., που  δεν  βρέθηκε  στη  λί-
στα  άγνωστο  γιατί (πατέρας  του  
Κώστα, του  Γιώργου  και  της  
Λαμπρινής – συζύγου  του  Ηλία  
Μονάντερου). Οι   τραυματίες - 
ανάπηροι: Τσιτσιμπής  Γεώργιος  
του  Σερ., Αυγέρης  Δημήτρι-
ος  του  Νικ., και  καφαντάρης  
Κων/νος.      
  ● Να  αναφέρουμε  τέλος  πως  
σύμφωνα  με  διηγήσεις  ηλικιω-
μένων  στην  επιστράτευση  της  
28.10.1940  κλήθηκαν  όλοι  οι  
γεννηθέντες («κληρωτοί») από  
το  1900  έως  και  το  1920. Εί-
κοσι  ηλικίες  από  20  έως  40  
ετών!
    

Αιωνία  η  μνήμη  τους!
     Επιμέλεια: «φιλίστωρ»

Εποποιΐας 1940 συνέχεια…

Η  πρώτη  σελίδα  του  βιβλίου   

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας εδώ και πάνω από ένα χρόνο 
είναι χωρίς ιατρό. Το καλοκαίρι στις ατέλειωτες συζητήσεις, 
συναντήσεις, επισκέψεις πολιτικών διαφάνηκε πως μόνη λύση 
είναι να έρθει νέος ιατρός που να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική 
του θητεία. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να ψηφιστεί νέος 
νόμος στη Βουλή, πράγμα του ζητάμε από τους βουλευτές να 
το επιδιώξουν τάχιστα. Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων και 
απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων να 
φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το 
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας!

Λειτουργία κάθε 2ο Σάββατο 
θα τελείται στο Μοναστήρι μας

Να διορθώσουμε την προηγούμενη ανακοίνωση του εφημέρι-
ου του χωριού μας, παπα-Σωτήρη Μπαλτή και του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου Νεράϊδας, και να πούμε πως τελικά Θεία 
Λειτουργία στο Μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), θα τελείται κάθε 2ο Σάββατο 
δηλ. κάθε 15 μέρες και μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
που είναι όλος ο κόσμος στα χωριά μας. Να τονίσουμε επίσης 
πως αυτό το καλοκαίρι έγιναν πολλές λειτουργίες, αρκετά Σάβ-
βατα εκεί, με την παρουσία πολλών χωριανών μας αλλά και 
κατοίκων των γύρω χωριών μας. Κ αλός καθαρισμός έγινε 

και φέτος στις αρχές του 
καλοκαιριού της επαρ-

χιακής οδού Καρδίτσας – Νερά-
ϊδας από συνεργείο της Νομαρ-
χίας Καρδίτσας. Εκτός από το 

συνεργείο της Νομαρχίας που 
με φορτηγά και φορτωτές καθά-
ρισαν καλά τα αυλάκια από το 
«Τουρκόμνημα» προς Καρδίτσα, 
φέτος για πρώτη φορά ήρθε και 
συνεργείο που έκοψε όλα τα 
βάτα και κλαδιά δέντρων που 
εμπόδιζαν την ορατότητα και 
ακουμπούσαν στα αυτοκίνητα. 
Το συνεργείο αυτό ξεκίνησε από 
τη Νεράϊδα την Δευτέρα 26.8.13 
και δούλευε για μέρες καθαρίζο-
ντας μέχρι τον Αμάραντο. 
Απομένει τώρα τι άλλο; Να επι-
σκευαστούν τα καταστραμμένα 
τμήματα στις θέσεις «Γούρνες», 
«Λογγές», «Κρανούλες» αλλά και 
οι πολλές τρύπες που άνοιξαν 
στην άσφαλτο και είναι παγίδες 
όπως στη Μεγάλη Λαγκάδα και 
αλλού. Αφού η σχετική εργολα-
βία είναι όπως λένε σε εξέλιξη 
απαιτούμε τάχιστα επειγόντως 
να γίνουν αυτά. 
Ευχαριστούμε θερμά τους αρμο-
δίους που φρόντισαν και καθα-
ρίστηκε ο δρόμος. 

Καθαρίστηκε καλά η επαρχιακή οδός  Καρδίτσα - Νεράϊδα

Παράδειγμα προς 
μίμηση… 

Ο αγαπητός μας Τρύ-
φωνας Σπανός επί τω 
έργω… εδώ και χρόνια 
σταθερός και βασικός σέφ 
της φασολάδας στο πα-
νηγύρι του Πατρο-Κοσμά 
Αιτωλού στην Κρανιά… 
παράδειγμα προς μίμη-
ση αφιλοκερδούς προ-
σφοράς στους χωριανούς 
του… ένα μεγάλο μπράβο 
απ’ όλους μας… να είναι 
πάντα καλά.

Συνδρομές  Συνδέσμου Μεγαλάκκου
Α/Α Oνοματεπώνυμο      .........................................................Ευρώ
1 Ζήση Γεωργία ........................................................................... 20
2 Ζήση Ιωάννα ............................................................................. 20
3 Ζήσης Νικ. Δημήτριος ......................................................... 20
4 Ζήσης Κων/νος ........................................................................ 20
5 Ζήσης Χαράλαμπος .............................................................. 20
6 Λυρίτση Μάρθα ..........................................................................5
7 Μακρής Νικόλαος .................................................................. 10
8 Μακρής Σπυρίδων ................................................................ 10
9 Μαργαρίτη Αγαθή ................................................................. 20
10 Μαργαρίτη Αγορή ................................................................. 10
11 Μαργαρίτη Ηλέκτρα .............................................................15
12 Μαργαρίτης Κων/νος ........................................................... 20
13 Μαργαρίτης Χρίστος ............................................................ 10
14 Μητσάκης Κων/νος ............................................................... 20
15 Μητσάκης Λουκάς ................................................................. 20
16 Μητσάκη Σταυρούλα .......................................................... 20
Σας  ευχαριστούμε θερμά.

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Μαρία Ηλ. Γιαννέλου 
 Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ. 
 Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π. 

 Δημ. λάππα 97 – Καρδίτσα 
 τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.: 694 5072445
 e-mail: mariagiannelou@yahoo.gr 

ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
 Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα

 Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423 

 * Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Κα-
ροπλέσι και εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας Ανυφα-
ντή – Σκρέκου.

Η  πλάκα  στο  μνημείο  του  Υψώματος  731
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Έφυγε από κοντά μας, 
στα μέσα Ιουλίου, κα-
ταβεβλημένος από 

πολλά και σοβαρά προβλή-
ματα υγείας που αντιμετώ-
πιζε, ο αγαπητός χωριανός 
μας Βαγγέλης Θάνος (τέσ-
σερις μήνες μετά την αγαπη-
μένη του σύζυγο Όλγα), σε 
ηλικία 81 ετών, και έκλεισε 
δυστυχώς ένα ακόμα σπίτι 
μόνιμων κατοίκων της Νε-
ράϊδας. 

Πατέρας του ο Δημήτριος 
Θάνος (ο αείμνηστος «Αγγε-
λομήτρος») και μητέρα του η 
Περσεφόνη (το γένος Ζήση, 
κόρη της «Ζησοθανάσαινας»). 
Όμως το 1936 και ενώ ήταν 
αυτός 4 ετών και η αδελφή 
του μακαρίτισσα Μερόπη 2 
ετών πέθανε η κανονική τους 
μητέρα κι έτσι τα μεγάλωσε 
μαζί με τα άλλα παιδιά που 
απέκτησε στη συνέχεια η δεύ-
τερη σύζυγος του πατέρα τους 
η αείμνηστη Μαρία της οποί-
ας η καλοσύνη και η μεγαλο-
ψυχία θα μείνει παροιμιώδης 
στο χωριό μας. Αδέλφια του 
λοιπόν η αείμνηστη Μερόπη 
(από την ίδια μητέρα) και ο Νί-
κος, η Περσεφόνη, ο Γιώργος 
και η Λίνα (από την δεύτερη 
μητέρα). 

Αρχές της δεκαετίας του 
’60 παντρεύτηκε με την αεί-
μνηστη Όλγα (το γένος Βούλ-
γαρη, κόρη του αείμνηστου 
«Βουλγαρόγιαννου»). Απέκτη-
σαν τρία παιδιά τον αείμνηστο 
Κώστα, την επίσης αείμνηστη 
Περσεφόνη και τον Δημή-
τρη. Μέχρι τη δεκαετία του 
’80 ζούσαν ήρεμα και ήσυχα 
όπως όλοι οι χωριανοί μας τη 
ζωή τους, φροντίζοντας τα 
γιδοπρόβατά τους και καλλι-

εργώντας τα χωράφια τους. 
Όμως εκεί στα μέσα της δε-
καετίας αυτής η μοίρα του 
όρισε να πιεί το πικρό ποτήρι 
χάνοντας ξαφνικά τα δύο απ’ 
τα τρία παιδιά του. Κανένας 
πατέρας να μην γευτεί ποτέ το 
φαρμάκι που ήπιε ο αγαπητό 
μας Βαγγέλης!

Η κόρη του Περσεφόνη, 
(που είχε εκ γενετής πρόβλη-
μα με την ακοή της και δεν μι-
λούσε), μετά από ολιγοήμερη 
ασθένεια και εγκληματικά λα-
θεμένες διαγνώσεις των για-
τρών έχασε ξαφνικά και ανε-
πάντεχα τη ζωή της, σε ηλικία 
20 ετών, στις 8.4.1983. 

Και σαν να μην έφτανε 
αυτό μετά από μόλις 2 χρόνια, 
ο γιός του Κώστας (ο καλύτε-
ρος και αξέχαστος φίλος όλων 
μας), μόλις τελείωσε την ΣΜΥ 
και υπηρετούσε στη Μονάδα 
του, έχασε ξαφνικά και ανεπά-
ντεχα τη ζωή του σε τροχαίο 
δυστύχημα, σε ηλικία 24 ετών, 
στις 15.9.1985. Όχι μόνο η οι-
κογένεια αλλά όλο το χωριό 
μας συνταράχτηκε και συντε-
τριμμένο κήδεψε τον Κώστα 
σκεπασμένο με τη γαλανό-
λευκη σημαία μας ενώ στρα-
τιωτικό άγημα απένειμε τιμές 
με πυροβολισμούς. Εικόνα 

που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε.
Τι ζωή να ζήσουν μετά 

απ’ αυτά, θάβοντας τα παι-
διά τους στην ηλικία των 20 
χρόνων τους, αυτοί οι δόλιοι 
γονείς; Σηκώνοντας κάθε 
μέρα το Σταυρό του μαρτυρί-
ου πορεύτηκαν τα υπόλοιπα 
χρόνια κι είναι απορίας άξιο 
που έφτασαν ως εδώ. Από το 
κλάμα και τη στεναχώρια η 
υγεία τόσο της Όλγας όσο και 
του Βαγγέλη άρχισε να κλονί-
ζεται. Φέτος το φθινόπωρο οι 
ίδιοι συνειδητοποίησαν πως 
δεν μπορούσαν πλέον να ξε-
χειμάσουν στο σπίτι τους, στο 
αγαπημένο τους χωριό τη Νε-
ράϊδα απ’ την οποία ποτέ δεν 
απομακρύνθηκαν. Έτσι πήραν 
τη σκληρή απόφαση και πή-
γαν στο γυιό τους Δημήτρη 
στη Θεσσαλονίκη όπου είναι 
Αστυνομικός και ζεί με την 
οικογένειά του. Κι εκεί όμως 
η υγεία τους επιδεινώνονταν 
ραγδαία, και του Βαγγέλη 
αλλά περισσότερο της Όλγας, 
που έφυγε από κοντά μας στα 
μέσα Φεβρουαρίου, πρίν 4 
μήνες.

Ο αγαπητός μας Βαγγέλης 
ήταν ένας από τους καλύτε-
ρους χωριανούς μας. Καλός 
άνθρωπος, εργατικός, νοικο-
κύρης, φιλότιμος, φιλόξενος, 
κοινωνικός πάντα με χαμογε-
λαστό πρόσωπο και τα αστεία 
του κι ας πέρασε τόσα φαρμά-
κια. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να 
είναι ελαφρύ το χώμα όπου 
αναπαύεται η πονεμένη σου 
ψυχή. Θα σε θυμόμαστε πά-
ντα, δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. 

Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.

Εφυγε από κοντά μας, στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, κα-
ταβεβλημένος από πολ-

λά και σοβαρά προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε τον 
τελευταίο καιρό, ο αγαπητός 
χωριανός μας Γιώργος Λυρί-
τσης, σε ηλικία 75 ετών.

Πατέρας του ο Νίκος Λυρί-
τσης και μητέρα του η Σταυ-
ρούλα Κουσάνα (αδελφή του 
Κουσανογιώργου). Αδέλφια του 
ο Δημήτρης, η Ελένη, η Μίνα και 
η Γεωργία. Παππούς του ο Γιώργος Λυρίτσης (ο προπολεμικός 
σιδηρουργός του χωριού μας, της Νεράϊδας), ο οποίος έχασε 
γρήγορα την σύζυγό του, που ήταν το γένος Ζήση, και τα δυο 
ορφανά παιδιά του την Βασίλω και τον Νίκο τα μεγάλωσε η 
Γραμμάτω. 

Ο Γιώργος με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Σπινάσα, κόρη 
του Φώτη και εγγονή του Κώστα Σπινάσα, απέκτησαν 4 παι-
διά, τον Νίκο, τον Νεκτάριο (Ρούλη), την Πηνελόπη (Πόπη) και 
τον Φώτη από τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά 
εγγόνια. 

Από μικρός εργαζόταν στο οικογενειακό σιδηρουργείο βο-
ηθώντας τον πατέρα του και τον παππού του. Ο παππούς είχε 
το εργαστήριό του πάνω από τη βρύση «Μανώλη» εκεί όπου 
είναι το πατρικό σπίτι του γένους Λυρίτση. Αργότερα μετά τον 
πόλεμο και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60 ο Γιώργος με 
τον πατέρα του Νίκο είχαν το σιδηρουργείο τους μεταξύ της 
κορδέλας και της πλατείας. Στο εργαστήριο έφτιαχναν πολύ 
καλής ποιότητας γεωργικά εργαλεία και εξυπηρετούσαν τον 
κόσμο. 

Με το που γύρισε από φαντάρος ασχολήθηκε και με την 
μουσική. Έμαθε κλαρίνο και ήταν για δεκαετίες ο βασικός οργα-
νοπαίχτης της παραδοσιακής κομπανίας του χωριού μας μαζί 
με τον Λιάκο Καραμέτο (βιολί) και τον Σπύρο Μπαλτή (κιθάρα). 
Όλοι μας από μικρά παιδιά, σε πανηγύρια, γάμους κι άλλες εκ-

δηλώσεις γλεντούσαμε 
χορεύοντας με αυτή 
την θρυλική κομπανία 
και ο ωραίος τρόπος 
που ερμήνευαν τα δη-
μοτικά μας τραγούδια 
έχει μείνει χαραγμένος 
βαθειά στην ψυχή μας, 
επηρεάζοντάς μας. 

Ταυτόχρονα από τη 
δεκαετία του ’70 ασχο-
λούνταν συστηματικά 
και με την κτηνοτροφία 
έχοντας κοπάδι με γίδια. 
Στην αρχή που ήταν 
μικρό ξεχείμαζε στο 
χωριό μας. Αργότερα 
όμως που το μεγάλωσε 
το χειμώνα κατέβαινε 
να ξεχειμάσει στις Θερ-
μοπύλες, ανεβαίνοντας 
όμως το καλοκαίρι πάλι 

στο χωριό. Σιγά – σιγά όμως σταμάτησε να ανεβαίνει το καλο-
καίρι στη Νεράϊδα με τα κοπάδια του και ζούσε μόνιμα με την 
οικογένειά του στις Θερμοπύλες όπου αγόρασε οικόπεδο και 
έχτισε σπίτι. Δεν πέρασε όμως καλοκαίρι που να μην ανέβει 
για μερικές μέρες στο αγαπημένο του χωριό. Ανέβαινε πάντα 
να δεί συγγενείς και φίλους αλλά περισσότερο τον τόπο, τα 
βουνά. Φέτος το καλοκαίρι μόνο δεν μπόρεσε να ανέβει γιατί 
η επιδείνωση της υγείας του ήταν πλέον ραγδαία. 

Καλός άνθρωπος, εργατικός, φιλότιμος, φιλόξενος, κοινω-
νικός, πρωταγωνιστής σε όλες τις παρέες διασκέδασης, ήταν 
μερικά απ’ τα χαρίσματα που είχε ο αγαπητός μας χωριανός 
Γιώργος. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα του αγαπημένου σου χωριού, της 
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες και τώρα ανα-
παύεσαι. Θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Αιωνία σου η μνήμη. Οι χωριανοί σου.

Εφυγε από κοντά μας, 
στα μέσα Ιουλίου, σε 
πολύ νέα ηλικία, μόλις 

51 ετών, ο αγαπητός χωρια-
νός μας Τάκης Βούλγαρης 
αφού ταλαιπωρήθηκε σκλη-
ρά περίπου για ένα εξάμηνο 
από σοβαρότατα προβλήμα-
τα υγείας που αντιμετώπιζε. 

Πατέρας του ο αείμνηστος 
Ρίζος Βούλγαρης και μητέρα 
του η Αλεξάνδρα (Αλέξω) Βούλ-
γαρη (το γένος Καραμέτου, 
κόρη του Γιώργου Καραμέτου 
αείμνηστου «Λούμπα»). Αδέλ-
φια του η Βασιλική, η Ειρήνη, ο 
Γιώργος και η Κωσταντία. 

Ο Τάκης εργαζόταν στον 
ΟΣΕ, τα πρώτα χρόνια στη 
Λάρισα και μετά στην Αθήνα 
στον Σταθμό Λαρίσης. Διέμενε 
δε μαζί με τις δυο αδελφές του 
Ειρήνη και Κωσταντία αγορά-
ζοντας καινούργιο σπίτι πρό-
σφατα αλλά δυστυχώς αυτός 
δεν πρόλαβε να το χαρεί. 

Όπως όλοι μας, με κάθε 
ευκαιρία ανέβαινε στο αγαπη-
μένο μας χωριό, τη Νεράϊδα, 

όπου ήταν αγαπητός απ’ όλους 
μας γιατί ήταν πολύ καλός άν-
θρωπος και δεν έκανε ποτέ 
κακό σε κανέναν, μόνο καλό. 
Και αγαπούσε όλο τον κόσμο. 
Τι να πρωτοπούμε για τον αγα-
πητό μας Τάκη; Για την ωραία 
παρέα που κάναμε στα κα-
φενεία του χωριού μας, με τα 
αστεία και τα καλοπροαίρετα 
πειράγματα συνήθως για τα 
πολιτικά που τόσο του άρεσαν; 
Που σε κάθε είδους εκλογές 
αυτός ήταν πάντα όλη μέρα 
μέσα στην αίθουσα του Σχο-
λείου μας δίπλα στην κάλπη 

αφού αυτό τον ευχαριστούσε 
αφάνταστα; Που το θεωρούσε 
«παιχνίδι» να πάει με τα πόδια 
απ’ το χωριό μας στου Κύφου 
για καστανόχωμα ή στην Κόψη 
για τσάϊ και να γυρίσει μέσα σε 
λίγες ώρες; Για όλα αυτά και 
άλλα πολλά ακόμα θα τον θυ-
μόμαστε πάντα.

Το πόσο αγαπητός ήταν ο 
Τάκης φάνηκε περίτρανα τη 
μέρα της κηδείας του όπου όλο 
το χωριό συντετριμμένο τον 
συνόδευσε, μαζί με συγγενείς 
και φίλους από μέρη μακρινά, 
στην τελευταία του κατοικία. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα 
του αγαπημένου σου χωριού, 
της Νεράϊδας, όπου γεννή-
θηκες, μεγαλώσαμε όλοι μαζί 
κρατώντας τις αναμνήσεις των 
παιδικών μας χρόνων, επισκε-
πτόσουνα συνέχεια και τώρα 
αναπαύεσαι. Θα σε θυμόμαστε 
πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. 

Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.

Ε Φ Υ ΓΑ Ν  Α Π Ο  Κ Ο Ν ΤΑ  Μ Α Σ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 Δημήτριος (Τάκης) Ρ. Βούλγαρης

 Βαγγέλης Δ. Θάνος 

Γεώργιος Ν. Λυρίτσης

Για  τον  παππού  μου  
 Γεώργιο  Λυρίτση

Αγαπημένε  μου  παππού, 
θα  σε  έχω  πάντα  στην  
καρδιά  μου  καθώς  θα  
θυμάμαι  το  χαμόγελό  

σου, τα  αστεία  σου  αλλά  και  
τη χαρά  σου. Κακό  δεν  έκανες  
ποτέ  σου  σε  κανέναν, αντιθέτως  
όλους  τους  διασκέδαζες  με  το  
κλαρίνο  σου  σε  γάμους  και  πα-
νηγύρια.
   Παππού  Γιώργο  δε  θα  σε  ξε-
χάσω  ποτέ, σε  αγαπώ  πολύ. 
   Καλό  σου  ταξίδι, η «νυφούλα  
σου» (όπως  με  φώναζες).

   Η  εγγονή  σου  
   Αλεξάνδρα  Γεροκώστα – 

Λυρίτση. 

ΕυάγγΕλος Β. Κουτής 
 Ειδικός Δερματολόγος - άφροδισιολόγος 
 Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
 Αισθητικές Επεμβάσεις στο 
 Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

 Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

 Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι. 
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 Αγαπημένη μου, λατρεμένη μου για-
γιά,

Είναι αργά…. Κάθομαι να σου γράψω 
ένα γράμμα. Όπως παλιά, όταν ήμουν μι-
κρή, που έγραφα γράμματα στον παππού 
και σε σένα. Μόνο που αυτό δεν θα στο 
φέρει ταχυδρόμος. Ένας άγγελος θα στο 
φέρει και θα στο ακουμπήσει στην ποδιά 
σου …. εκεί ψηλά στον ουρανό. 

Χθες η ψυχούλα σου πέταξε ψηλά. 
Όλοι είπαν “έφυγε… ξεκουράστηκε” όλοι, 
όμως, θα θέλαμε να σε είχαμε ακόμη εδώ 
κοντά μας.

Εσένα γιαγιά μου που 
ήσουνα ΠΑΝΤΑ μια ανοιχτή 
αγκαλιά για ΟΛΟΥΣ.

Όχι μόνο για τα παιδιά 
και τα εγγόνια σου, όχι μόνο 
για τους συγγενείς και φίλους 
αλλά και για τους ξένους, 
τους περαστικούς, τους τα-
ξιδιώτες που περνούσαν έξω 
από το σπίτι.

Τα χρόνια πίσω, που η 
πείνα θέριζε κι έπρεπε να τα-
ΐσεις τα παιδιά σου και πάντα φρόντιζες 
για ένα πιάτο φαί που θα ’πρεπε να έχεις 
για όποιον σου χτυπήσει την πόρτα… “για 
τον περαστικό…” όπως έλεγες.

Περνούσες τόσο δύσκολα… ήσουνα 
μάνα αλλά και πατέρας πολλές φορές σε 
επτά παιδιά. Έξι που γέννησες και ένα που 
βρήκες ορφανό και το αγάπησες απ’ όλα 
πιο πολύ!!!! Γιατί τέτοιο ήταν το μεγαλείο 
της ψυχής σου.

Έδινες αγάπη και η καλοσύνη σου 
ημέρευε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά 
και τα ζώα. Πόσες ιστορίες έχω ακούσει 
από τη μαμά που έχει να θυμάται από μι-
κρή. 

Όμως κι εγώ πόσα έχω να θυμάμαι 
από εσένα. Θα μου λείψεις τόσο πολύ.

Μέχρι τώρα όταν ερχόμουν στο χω-
ριό φτερούγιζε η καρδιά μου από απέ-
ραντη χαρά όταν αντίκριζα την πινακίδα 
“ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ”. 
Ήξερα ότι σε λίγα λεπτά θα ήμουνα στην 
αγκαλιά σου και θα με γέμιζες φιλιά. Αυτά 
τα πράσινα τα μάτια σου θα έλαμπαν από 
ευτυχία.

Να σου πω κάτι γιαγιά μου… Έχω 
φτάσει 42 χρονών και όταν θέλω να πάρω 
δύναμη και αισιοδοξία, κλείνω τα μάτια 

μου και φέρνω στο μυαλό μου εικόνες 
από εσένα και τον παππού. Σε βλέπω να 
ζυμώνεις το ψωμί, να ανάβεις τη φωτιά 
για να ψήσεις τις πίτες σου. Αχ, βρε γιαγιά 
μου τι έφτιαχνες με τα χεράκια σου τα ευ-
λογημένα!!!! Όλοι θα έχουν να θυμούνται 
και να λένε για αυτές τις πίτες.

Σε βλέπω με τις κατσικούλες σου, σε 
ακούω να φωνάζεις προς τον ουρανό για 
να διώξεις το γεράκι να μη σου φάει τις 
κότες, σε βλέπω να ξαπλώνεις στο κρεβά-
τι σου κατάκοπη από όλα αυτά που έχεις 

κάνει μέσα στη μέρα και να 
σε παίρνει ο ύπνος χαμογε-
λώντας.

Χθες βράδυ, όμως, η 
πινακίδα στην είσοδο του 
χωριού δεν με γέμισε κα-
μιά χαρά παρά μόνο θλί-
ψη και ένα σφίξιμο στην 
καρδιά μου. Τώρα πια δεν 
θα είσαι εδώ ξανά να μας 
περιμένεις. Πριν τέσσερα 
χρόνια “έφυγε” ο παππούς. 
Από χθες “πέταξες” κι εσύ 

για να τον βρεις ….. 
Το πιστεύω ότι από εκεί που είστε 

θα μας φυλάτε όλους με την αγάπη σας. 
Όμως είναι τόσο σκληρό να ξέρω πως 
δεν θα σας ξαναδώ στον λατρεμένο αυτό 
τόπο.

Να ξέρεις γιαγιά μου ότι δεν θα αφήσω 
το χρόνο να ξεθωριάσει τις εικόνες σου 
που έχω μέσα μου. Θαύμαζα τον παππού 
μου πολύ και είμαι υπερήφανη για αυτό, 
για εσένα όμως είμαι υπέρμετρα υπερή-
φανη. Γιατί ακούγοντας και μαθαίνοντας 
κανείς τη ζωή σου, τι αντιμετώπισες και 
πώς διαχειρίστηκες απίστευτα δύσκολες 
καταστάσεις, εσύ μια γυναίκα χωρίς γνώ-
σεις, χωρίς υποστήριξη, ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓ-
ΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ.

Λατρευτή μου γιαγιά σε λίγες ώρες θα 
φύγω κι αυτό που δεν θέλω να σκέφτομαι 
είναι όταν θα μπαίνω στο αυτοκίνητο κι 
εσύ δεν θα είσαι εκεί να μου δίνεις ένα 
μπουκετάκι λουλούδια ή ένα κλωνάρι βα-
σιλικό, κομμένα από τον κήπο σου, να με 
συντροφεύουν στο ταξίδι μου.

Σε αγαπώ πολύ και τάισε τους αγγέ-
λους με τις πίτες σου. 

Η εγγονή σου Λιάνα (03-07-2013)

 Μαρία Ευαγγ. Σπανού ΠΑΡΑΞΕΝΑ  ΟΝΕΙΡΑ  

Βλέπω  συντόμως  πράγματα
που  θα  γενούν  στη  χώρα, 
σαν  το  βοσκό  που  αγροικά
το  ξέσπασμα  στην  μπόρα.

Βλέπω  ο  έρμος  να ’ρχονται
οι  αστραπές  ραγδαία,  
και  κεραυνοί  να  κάνουνε
με  φώς  τη  νύχτα  μέρα.  

Βλέπω  και  άλλα  πράγματα
στην  ώρα  του  μορφέα,
πολλά  και  ανεξήγητα 
κακά  μα  και  ωραία.

Νιώθω  την  Γή  να  σείεται 
να  τρέμουν  τότε  όλοι,
και  ορατά  να κυνηγούν  
οι  άνθρωποι… διαβόλοι…

Όμως  αυτό  το  όνειρο  
που  ήταν  τρομερό,
το  ένιωσα  σαν  πήγαινα 
μια.. σκάλα ν’ ανεβώ. 

Μια  σκάλα  ασυνήθιστη 
τόσο πολύ  μεγάλη,
να  ξεπερνά  τα  σύννεφα
στους  ουρανούς  να  φτάνει! 

Εκεί  κοντά  που  έφτασα
φωνάζουν  ησυχία,
ν’ ανέβουνε  οι  άρχοντες
κατά  ιεραρχία. 

Πρώτα  θ’ ανέβουν  οι  ταγοί
και  ο  ψηλός  ο  κλήρος, 
εσύ  δεν είσαι  τίποτα
εσύ  δεν  έχεις  κύρος.

Φύγε  μου  λένε  κουρελή
και  πήγαινε  πιο  πέρα,
γιατί  εδώ  που  βρίσκεσαι 
μολύνεις  τον  αέρα. 

Βλέπω  ανθρώπους  να κρατούν
βαλίτσες  με  χρυσό,  
και λέγανε  θα  περπατούν  
μαζί  με  το  Χριστό. 

Κι’ αρχίζουν  ν’ ανεβαίνουνε
αυτοί  με  τα  στολίδια, 
στα  μεταξένια  ρούχα  τους
με  τα  πολλά  κεντίδια. 

Κι’ αφού  αντίκριζα  ψηλά 
και  ένιωθα  θλιμμένος,  
σκεφτόμουνα  κι’ άλλα  πολλά
και  ήμουν  μπερδεμένος.  

Με  μια  ελπίδα  περισσή  
λέω  στην  αφεντιά  μου, 
αφού  ανέβουνε  αυτοί  
θα  έρθει  κι  η  σειρά  μου. 

Και ’κεί  που  έκανα  αυτή  
την  σκέψη  παραπάνω, 
η  σκάλα  εσωριάστηκε  
μ’ αυτούς  στη  Γή  επάνω.  

Φωνή  και  χέρι  άϋλο  
με  κάνει  παραπέρα, 
και  λέει  μην  αγγίξεις  πιά  
από  αυτούς  κανένα.  

Γιατί  μπορεί  να  μολυνθείς  
και  είδες  τι  συμβαίνει, 
όποιος  σωρεύει  θησαυρό  
εκεί  ΔΕΝ  ανεβαίνει…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΑΥΓΕΡΗΣ

ΣΤηΝ  ΠΑΝΑΓιΑ   
ΤηΝ  μυρΤιΔιωΤιΣΣΑ

Α΄. 
Χαῖρε μαρία - διά Σοῦ τό πᾶν χαρᾶς πληροῦται, 
πᾶς ἄνθρωπος εὐφραίνεται, πᾶσα ψυχή ζωοῦται. 
Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ, μεσίτρια τοῦ κόσμου, 
τή χάρι Σου, τή δύναμι καί εἰς ἐμένα δόσμου.

 
Χαῖρε καλή Παντάνασσα, ἐν γυναιξίν ὡραία, 
χαῖρε γιατί ἐγέννησες Χριστόν τόν Βασιλέα. 

Χαῖρε μαρία, ἡ πηγή τῶν θείων χαρισμάτων, 
τό ἄσμα τό γλυκύτατον τῶν ἄνω στρατευμάτων.

 
μαρία ἀπειρόγαμε, ἡ τόν Θεόν τεκοῦσα, 

σέ ἰκετεύομεν, Ἁγνή, σπεῦσε παρακαλοῦσα, 
τόν σόν υἱόν καί κύριον ἀνύμφευτε μαρία, 
νά ἀποστείλῃ καί σέ μᾶς χαρά καί εὐλογία.

 
Σύ ὀρφανῶν ἀντίληψις, σύ λύτρον αἰχμαλώτων, 
σύ ἀσθενῶν ἐπίσκεψις, σύ θάρρος πεπτωκώτων. 
Σύ μοναστῶν τό στήριγμα, πτωχῶν παραμυθία, 

σύ βοηθός Χριστιανῶν, παρθένων προστασία. 
 

Β΄. 
Ὤ Παναγία Δέσποινα, μεγάλο τ’ Ὄνομά Σου, 

μεγάλη καί ἡ χάρι Σου καί τό προσκύνημά Σου. 
Προσπίπτω ὁ ταλαίπωρος. Ζητῶ τό ἔλεός Σου, 
ὅπως γενῆς μεσίτρια, Ἁγνή, πρός τόν υἱόν Σου. 

 
Νά λυπηθῇ τόν πόνο μου, νά σώσῃ τήν ψυχήν μου. 
Γιά νά ἰδῇ τή θλῖψι μου, ν’ ἀκούσῃ τή φωνή μου. 

Σύ τῶν πιστῶν Σου τίς καρδίες εὐφραίνεις καί δροσίζεις,
καί τίς ψυχές τῶν εὐλαβῶν λαμπρύνεις καί φωτίζεις. 

 
Εἶσαι Σύ ἡ γιάτρισσα, πού τρέχεις καί γιατρεύεις, 

κάθε ψυχή ἁμαρτωλή κι’ ἀκόμη θεραπεύεις 
καρκίνο, φυματίωση, καί τήν ἐπιληψία, 

κουτσούς, τρελλούς, παράλυτους καί κάθε ἀρρωστεία. 
 

Γλυκειά Παρθένε, γιάτρεψε καί ἐμένα τό παιδί Σου, 
γιά νἆμαι πάντα πλάϊ Σου, πάντα νά ζῶ μαζί Σου. 
Στεῖλε μητέρα τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο τή γαλήνη, 

καί ὁδήγα πάντα ἄνθρωπο σέ κάθε καλωσύνη.  
 

Ὤ Παναγιά μου Δέσποινα, πάντα θά Σέ δοξάζω, 
τά θαύματά Σου τά πολλά, πάντα θά τά φωνάζω. 

Ὅποιος ἐλπίζει εἰς Ἐσέ καί Σέ ἐπικαλεῖται, 
ἀπό κινδύνους σώζεται, θάνατο δέν φοβεῖται.

μή σιχαθῇς τό δοῦλο Σου. μή μέ κατασυντρίψῃς, 
καί μακρυά Σου, Πάναγνε, να μή μέ ἀπορρίψῃς.

Ἀπάλλαξέ με δέομαι ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν μου, 
ἐκ τῶν κακῶν μου ἕξεων καί ἐπιθυμιῶν μου. 

 
Ὅπως τῇ μεσιτείᾳ Σου τύχω φιλανθρωπίας, 

ἐλέους καί ἀφέσεως καί θείας Βασιλείας. 
Γιά νά δοξολογῶ κι’ ἐγώ Τριάδα τήν Ἁγίαν, 
τήν ἄκτιστον θεότητα καί παντοκρατορίαν. 

 
Γ΄. 

Παρακολούθα Δέσποινα καί τά ξενητεμένα, 
στά ξένα τά παιδάκια μας νά ζοῦν εὐτυχισμένα. 

Ἐκεῖ δέν ἔχουνε γονεῖς γιά νά τά βοηθοῦνε, 
στή λύπη τους καί στή χαρά, γιά νά τά ἐνισχοῦνε.

 
μάννα ἐγίνηκες καί Σύ, καί ξέρεις τόν καϋμό μας, 

βοήθα Παναγία μου, νά ρθοῦνε στό πλευρό μας. 
Γιά νά τά δοῦμε ὅλοι μας, νά εὐχαριστηθοῦμε, 

κι’ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς, «Δόξα ὁ Θεός» νά ποῦμε. 
 

Γιατί ἀξιωθήκαμε νά δοῦμε τά παιδιά μας, 
πού μεῖς τά ἀναθρέψαμε μέ αἷμα τῆς καρδιᾶς μας. 
Δέν σοῦ ζητοῦμε πλούτη ἐμεῖς, δόξες καί μεγαλεῖα, 

Ἑλλάδα μόνον νάχουνε καί τήν Ὀρθοδοξία.  
 

Ἀπό τόν δρόμο τοῦ κακοῦ πάντα νά τά ἁρπάζῃς, 
καί μέ τήν θεία σκέπη Σου ΕΣυ νά τά σκεπάζῃς. 

Βοήθα Παναγία μου - βοήθα Παναγιά μου, 
ὅλου τοῦ κόσμου τά παιδιά καί τέλος τά δικά μου. 

 
Δ΄. 

Παρθένα στήριγμα γλυκό, μητέρα τοῦ Θεοῦ μας, 
εἶσαι γιά μᾶς παρηγοριά, στό σῶμα καί στό νοῦ μας,

ὅπου κρατᾷς στή σκέπη Σου, τό ὀρφανό, τή χήρα, 
κι’ ἀνοίγεις Σύ για τό πτωχό, ἐλπιδοφόρο θύρα.  

 
Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ ποῦ ’σαι γιά μᾶς γαλήνη, 

κι’ ἀστέρι ποῦ λαμποκοπᾷ, κι’ ὅπου ποτέ δέν σβύνει. 
Δροσιά καί ἀνακούφιση στ’ ἀρρώστου τό κλινάρι, 

νά δίδῃς μῦρα καί εὐωδιά, ὅλη τήν Ἅγια Χάρη.  
 

Ἐλπίδα ὁλοζώντανη εἰς τόν ἀπελπισμένο,
στόν πλούσιο καί στόν φτωχό καί στό φυλακισμένο. 

Σωσίβιο ἀληθινό στό ναυαγό, ποῦ πλέει, 
ἐλπίδα καί παρηγοριά σέ κείνονε ποῦ κλαίει. 

 
Προστάτευέ μας Παναγιά, μέ μητρικήν ἀγάπη, 

ἀπ’ τό σκληρό, κι’ ἄπ’ τ’ ἄδικο, στόν κόσμο μονοπάτι. 
Στόν σκλαβωμένο χάρισε ἐλεύθερη πατρίδα, 

στό ναυαγό ποῦ δέρνεται στό πέλαγος, σανίδα.  
 

Στή χήρα τήν παρηγοριά, στόν ἄρρωστο ὑγεία, 
σέ μᾶς τήν ἀνακούφιση, γλυκειά μας Παναγία. 

Στεῖλε μητέρα τοῦ Θεοῦ, στόν κόσμο τή γαλήνη, 
νά πάψουνε οἱ πόλεμοι, νά βασιλέψῃ εἰρήνη. 

 
Ε΄. 

Τέλος ἀξίωσ’ ὅλους μας ὅπου Σέ προσκυνοῦμε, 
στρατιῶτες τίμιοι καλοί τοῦ Γιοῦ Σου νά γενοῦμε. 

Τήν Πίστη νά κρατήσουμε καί τήν Ὀρθοδοξία, 
ὥσπου νά ρθοῦμε αὐτοῦ ψηλά στή θεία Βασιλεία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μας  το  έδωσε  
ο  αγαπητός  χωριανός  μας  Γεώργιος  Σπανός  του  Χαραλά-
μπους, με  την  παράκληση  να  δημοσιευτεί  ολόκληρο. Όπως  

και  κάνουμε. Θερμή  παράκληση  όμως  κάνουμε  να  μην  
μας  στέλνετε  τόσο  μεγάλα  ποιήματα  γιατί  πιάνουν  πολύ  

χώρο, προσπαθήστε  να  είναι  μικρότερα.      

Η  τοπική  κοινωνία  μας  είναι  υπέρ  των
επενδυτών  κατασκευής  Ξενώνων

Επειδή  κάποιοι  εκλεγμένοι  μας  κατηγορούν  πως  είμαστε  αρνητικοί  στα  
δήθεν αναπτυξιακά  έργα  δημοσιοποιούμε  πως  η  τοπική  κοινωνία  μας  εί-
ναι  υπέρ  των  επενδύσεων στον  τομέα  του  τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι «μετά  

βαΐων και κλάδων» είναι επιχειρηματίες – επενδυτές να έρθουν στο  χωριό μας και  
να  χτίσουν Ξενώνες ώστε πλήθος  επισκέπτες  να  απολαμβάνουν  το  μοναδικής  
άγριας  ομορφιάς  φυσικό  περιβάλλον  του  τόπου  μας. Όχι  μόνο  ευπρόσδεκτοι  
αλλά  και  άγαλμα  θα  τους  στήσουμε  στην  πλατεία. 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
 Στρατιωτικός Ιατρός 

 Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
 Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) 
 Συνεργάτης Μαιευτηρίων Ιασώ – Λητώ – Ρέα – Μητέρα 

 Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ 

 Αθήνα: Φειδιππίδου 8 / Τηλ. : 210 7714391
 Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 / Τηλ. 2441 0 73736 

 Κιν. : 694 4771555   Email: k_katsoulis@yahoo.com 

 * Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ & ΤΖΑΚΙΩΝ
ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 ΤΗΛ. 6977870828

 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Μπαλτή Νατάσα 
 Μπαλτή Σοφία

 Ηρώων Πολυτεχνείου 6 - Καρδίτσα 
 Τηλ.: 2441 0 29518

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ  etem

 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
 

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009

 ΚΙΝ. 6977665475, 
6977600717



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΦΗμΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν 
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την κα-
ταχώρηση όλων των διαφημίσεων. 
Ζητούμε την κατανόηση των επαγ-
γελματιών συγχωριανών μας. Οι 
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν 
στο επόμενο φύλλο

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο  
Νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
ΔΗμΗτριΟΣ  
ΓιΑΝΝΟυΣΑΣ.
τΗλΕφωΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

υλη μΕΧρι 5 ΝοΕμΒριου 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση 

παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 5 Νοεμβρίου. 
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το δίνετε και 
νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δη-
μοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί 
η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορή-
σει πρίν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣυΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤρΟΠΗ 

ΠΑρΑμΕΓΔοΒιΑ οΔοΣ 
Η γέφυρα ρΙΟυ - ΑΝΤΙρΙΟυ τον Αύγουστο του 2004 

μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια 
μετά, το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγ-
ματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πο-
λιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο “προσγειωμένο”, την 
ΠΑρΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το 
ΑΓρΙΝΙΟ με την ΚΑρΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κά-
μπο με τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την 
Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει 
να περάσουν 200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί; 

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής 
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρω-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - 
Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν 
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. 

Η ΔΕΗ φρόντισε για την 
επισκευή, ενίσχυση ή 

αντικατάσταση των προβλη-
ματικών μηχανημάτων της 
(μετασχηματιστών, πυκνωτών, 
ασφαλειών κ.λ.π.) που σηκώ-
νουν το βάρος της γραμμής 
από Καρδίτσα, ραχούλα, Αμά-
ραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, 
Μεγαλάκκο, Νεράϊδα, Κουκέ-
ϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, 
Φουρνά, Βράχα;

Ο ΟΤΕ φρόντισε για την 

αντικατάσταση, τοποθέτηση 
νέων μεγαλύτερων μπατα-
ριών στα μηχανήματά του στη 
Νεράϊδα ώστε το ασύρματο 
δίκτυό του να αντέχει χωρίς 
ρεύμα της ΔΕΗ τουλάχιστον 
για 4 μέρες; Για να έχουμε 
τηλέφωνο σε μια ενδεχόμενη 
λόγω χιονιού 4ήμερη διακοπή 
ρεύματος; 

Όλοι οι κάτοικοι των χω-
ριών μας απαιτούν αυτά να 
γίνουν τάχιστα! 

οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
        Τα  στοιχεία  του  λογαριασμού  στην  τράπεζα  άλλαξαν  
λόγω  της  συγχώνευσής  της  και  είναι  τα  εξής:

Τ ρ Α Π Ε Ζ Α   Π Ε ι ρ Α ι ω Σ
Αριθμός  λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107  
ιΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107   

ΔικΑιουΧοΣ: Εξωραϊστικός & μορφωτικός Σύλλογος 
Νεράϊδας Δολόπων καρδίτσας.

        Είναι  λογαριασμός  όψεως, στην  Τράπεζα  Πειραιώς  
και  ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & μορφωτικό  Σύλλογο  Νε-
ράϊδας Δολόπων  καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  η  
Εφημερίδα  μας.   
     Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  
προσφέρετε  χρήματα  για  την  Εφημερίδα  μας  να  τα  βάζετε  
σ’  αυτόν  τον  λογαριασμό. 
      Οικονομική  ενίσχυση  για  την  Εφημερίδα  μας  μπορείτε  
να  δίνετε  και  στα  μέλη  του  Δ. Σ. του  Συλλόγου  για  να  σας  
δίδεται  αμέσως  απόδειξη. 
Σας  ενημερώνουμε  ότι  Μπλόκ  έχουν  οι  εξής  χωριανοί  μας: 
       Θάνος  Βασίλειος ................................τηλ(697 3015409)  
       Καστρίτσης  Τρύφωνας ...........................  (697 7250896)  
       Μπαλτή – Κουτσουμπάνη  Ουρανία.......  (697 3386579)
       Θάνου  Χρυσούλα .................................... (697 6047011)
       Μονάντερος  Φώτης ................................  (697 4085254)
       Κουσάνας  Γιώργος .................................  (697 2287726)  
       Μπαλτής  Γιάννης ...................................  (697 7033547)  
       Σπανού - Ανδρέου  Μαρία ......................  (697 9305471)  
       Κουσάνας  Κώστας .................................  (697 2594310)
       Σπανός  Γιάννης ......................................  (697 3039002)

Ενημερώνουμε  τους  απανταχού  χωριανούς  
μας  ότι  στην  ιστοσελίδα  του  χωριού  μας 

“www.neraida-dolopwn.com” θα  βρούν  τα  
εξής:  

    ●  Πολλές (περίπου  200) ωραίες  παλιές  φωτογραφίες  
στη σελίδα  «φωΤοΓρΑφιΕΣ», κάτω  από  αυτές  των  
τοποθεσιών  του  χωριού  μας. Κάνοντας  κλίκ  πάνω  σε  
κάθε  φωτογραφία  αυτή  μεγαλώνει  και  από  κάτω  σας  
βγάζει  τα  ονόματα των  προσώπων  της. Παρακαλούμε  
θερμά  στείλτε  μας  παλιές  φωτογραφίες  να  βάλουμε  
κι  άλλες  μαζί  με  τα  ονόματα  των  προσώπων  τους. 
    ● Συνεχίζοντας  προς  τα  κάτω  θα  βρείτε  τα  «ηχητικά  
Ντοκουμέντα» και  πιο  κάτω  τα  τέσσερα (4) βιντεάκια 
(slideshow) με  ωραίες  φωτογραφίες  του  χωριού  μας  
που  εναλλάσσονται  με  ωραία  μουσική  υπόκρουση. Τα  
3  έφτιαξε  ο  χωριανός  μας  Δημήτρης  Κ. Γάκης  και  το  
άλλο  ο  Ηλίας  Γ. Καραμέτος, εγγονός  του  χωριανού  μας  
Ηλία  που  παίζει  στο  βιντεάκι  ωραία  με  το  βιολί  του  
τον  ήλιο. Όλα  τα  παραπάνω  θα  τα  βρείτε  στη  σελίδα 
«φωΤοΓρΑφιΕΣ». 
     ● Στη  σελίδα  «ΝΕΑ-ΑρΧΕιο»  θα  βρείτε  κάτω  
αριστερά  τον  χάρτη  της  περιοχής  του  χωριού  μας, 
από  το  Γρεβενοδιάσελο  μέχρι  Κύφου – Μπέσια, με  
σημειωμένα  πάνω  όλα  τα  ονόματα  των  τοποθεσιών  
που  κατασκεύασε  ο  Γιώργος  Κ. Θάνος  όπως  και  το  
τοπογραφικό  σχέδιο  με  τα  σπίτια  του  χωριού  μας. Εκεί  
επίσης  αν  κάνετε  διπλό  κλίκ  πάνω  στην  αεροφωτογραφία 
(προσφορά  του  πρώην  Προέδρου  Κώστα  Πλατσιούρη) 
θα  δείτε  τα  σπίτια  του  χωριού  μας  σε  τεράστια  εικόνα  
υψηλής  ανάλυσης. Επίσης  στη  σελίδα «ιΣΤοριΑ» θα  
βρείτε  όλα  τα  γνωστά  ως  σήμερα  ιστορικά  στοιχεία  
του  χωριού  μας. Στη  σελίδα «ΧΑρΤηΣ» θα  βρείτε  τον  
καιρό  στο  χωριό  τώρα  με  7ήμερη  πρόβλεψη  από  το  
«Freemeteo» κ. ά.
    ● Αναρτήθηκε  όπως  κάθε  τρίμηνο, το  νέο  124  τεύχος  
της  εφημερίδας  μας  στη  σελίδα «ΕφημΕριΔΑ». Με  
το  τεύχος  αυτό  συμπληρώθηκαν  ήδη  22  τεύχη (352  
σελίδες  ύλη!) που  είναι  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  
μας. Το  λέμε   γιατί  σε  μερικά  τεύχη  υπάρχουν  σημαντικά  
κείμενα  που  διαβάζονται  πάντα, όπως  στο  τεύχος  110  
ο  Εκλογικός  Κατάλογος  του  1865, στο  τεύχος  115  τα  
ονοματεπώνυμα  του  χωριού  μας  στα  1454, στο  τεύχος  
118  χωριανοί  μας  αγωνιστές  στην  επανάσταση  του  
1821, κ. ά.
   Όλα  τα  προαναφερόμενα  τα  δίνουμε  και  τα  ανεβάζει  
ο  αγαπητός  μας  Νίκος  κοσμόπουλος (γιός  της  Μαρίας  
και  εγγονός  του  αείμνηστου  Δημήτρη  Καραβάνα) και  
τον  ευχαριστούμε  θερμά  που  κατασκεύασε  και  συντηρεί  
την  ιστοσελίδα.  
    ● Οι  επισκέπτες  της  Ιστοσελίδας  μας  μέχρι  και  τον  
Σεπτέμβριο  ξεπέρασαν  τους  27.000! Στις  15.9.13  ήταν  
ακριβώς  27.564  επισκέψεις.  
     Καλό  «σερφάρισμα»! 

η ιστοσελίδα μας  
www.neraida-dolopwn.com

η ΔΕη και ο οΤΕ φρόντισαν από τώρα να  
μην κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο  

με «ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

Ανακοινώσεις  
Προέδρου   
Τ. Κ. Νεράϊδας    
Παρακαλούνται  οι  κάτοικοι  
της  Τοπικής  Κοινότητας  
Νεράϊδας  όπως: 
● Να  προσέχουμε  πως  πε-
τάμε  τα  σκουπίδια  μας. 
Δεν  πρέπει  να  ρίχνουμε  
στους  κάδους  μπάζα. Επί-
σης  συσκευάζουμε  καλά  
τα  σκουπίδια (δένουμε  
την  πλαστική  σακκούλα) 
και  μετά  την  πετάμε  με  
προσοχή  και  πάντα  μέσα  
στον  κάδο. 
● Δεν  πετάμε  ποτέ  και  
τίποτα  στα  ρέματα  του  
χωριού. Οτιδήποτε  έχουμε  
για  πέταμα  τα  βγάζουμε  
στο  δρόμο  για  να  τα  πά-
ρουν. 
● Να  διατηρούμε  καθαρό  
το  Νεκροταφείο. Δεν  πε-
τάμε  τα  άδεια  πλαστικά  
μπουκάλια  από  λάδι  στο  
χώρο  αλλά  μέσα  στο  βα-
ρέλι  για  να  καούν. Στις  
εκταφές  να  αφήνουμε  το  
χώρο  όπως  τον  βρήκαμε  
χωρία  σκουπίδια.   
● Να  προσέχουμε  τα  φρε-
άτια  των  ομβρίων. Να  
διατηρούμε  τις  σκάρες  κα-
θαρές  ώστε  να  πέφτουν  
μέσα  τα  νερά. 
● Στις  μετακινήσεις  μας  
για  Καρδίτσα  να  προτι-
μάμε  το  λεωφορείο  του  
ΚΤΕΛ. Αν  θέλουμε   να  δι-
ατηρηθούν  τα  δρομολόγια  
πρέπει  να  ανεβαινοκα-
τεβαίνουμε  στην  Καρδί-
τσα  με  το  λεωφορείο  του  
ΚΤΕΛ  και  μόνο  μ’ αυτό! 
Τα  παραπάνω  αφορούν  
όλους  τους  οικισμούς  
μας. 
Σας  εύχομαι  Καλό  Χειμώ-
να.
    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ. Κ.  ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Κ.  ΛΙΑΠΗΣ

Η  τοπική  κοινωνία  μας  είναι  κατά  του
υδροηλεκτρικού  στον  Μπεσιώτη

Η  τοπική  κοινωνία  μας  στην  Λαϊκή  Συνέλευση  της  
25.8.2012, που  έγινε  στο  χωριό, αποφάσισε  ομόφωνα  
κατά  του  σχεδιαζόμενου  υδροηλεκτρικού  έργου  στη  

θέση «Λογγούλες» του  ποταμού  Μπεσιώτη. Το  Τοπικό  Συμ-
βούλιο  Νεράϊδας  πήρε  απόφαση (Αρθ. Πρωτ. 04/03-08-2012)  
ομόφωνα  αρνητική, κατά  του  έργου, να μην προχωρήσει η δια-
δικασία εκτέλεσης του Υδροηλεκτρικού Έργου στον ποταμό Μπε-
σιώτη. Απαιτούμε  οι  αρμόδιοι  να  λάβουν  αυτά  σοβαρά  υπόψη  
τους! Εκτός  αυτού  πολλοί  χωριανοί  μας  απαιτούν  το  θέμα  να  
συζητηθεί  στο  Δ. Σ. του  Δήμου  μας  Καρδίτσας  και  να  παρθεί  
και  από  αυτό  αρνητική  απόφαση  για  το  έργο, επίσης  να  γίνει  
και  προσφυγή  στο  ΣτΕ. 

Με  ανεμογεννήτριες  σχεδιάζουν  να 
γεμίσουν  τις  γύρω  βουνοκορφές  μας  

Σύμφωνα  με  τον  χάρτη  της  ΡΑΕ  στις  γύρω  βουνοκορ-
φές  μας, σε  πάνω  από  10  αιολικά  πάρκα  έχουν  σχε-
διαστεί  να  στηθούν  αμέτρητες  ανεμογεννήτριες. Από  

Καπροβούνι έως Γρεβενοδιάσελο 15, από Γρεβενοδιάσελο έως 
Κούτσουρο 18, από Κόψη έως Καμάρια 40, από  Φλίσιο  έως  Πα-
παδημήτρη 7, από  Παπαδημήτρη  έως  πάνω από  Καροπλέσι 27, 
κ.ο.κ. Οι  τοπικές  κοινωνίες  των  χωριών  μας  είναι  κατά  αυτών  
των  έργων. Στη  Γ. Σ. το  καλοκαίρι  η  τοπική  κοινωνία  του  χω-
ριού  μας  αποφάσισε  ομόφωνα  αρνητικά.

Επαρχιακή  Οδός  Καρδίτσας – Νεράϊδας
επισκευάστε  επιτέλους  τα  προβληματι-
κά  σημεία!

Η  βατότητα  της  Επαρχιακής  Οδού  Καρδίτσας – Νεράϊδας  
στις  θέσεις  «Γούρνες», «Λογγές», «Κρανούλες» κ.λ.π., είναι  
πλέον  σε  οριακό  σημείο! Απαίτηση  όλων  μας  είναι  να  

αποκατασταθούν  τάχιστα  οι  ζημιές. Θα  συμβούν  ατυχήματα  
και  θα  είστε  εσείς  υπεύθυνοι!


